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Computer Types:
هبب أف تتعرؼ على اؼبصطلحات األتية :
 .1اغبواسيب العمالقة Super Computers
 .2اغبواسيب الرئيسية Main Frame
 .3اغبواسيب اآللية الشخصية )Personal Computers (PC
 .4اغبواسيب اؼبتصلة بالشبكة )Network (PC
 .5اغبواسيب احملمولة Portable Computers

Super Computers

Main Frame

PC

اغبواسيب العمالقة :
ىي اليت تقوـ بإستخدامها اغبكومات واؼبنظمات العسكرية وىي حواسيب ضخمة جداً وفائقة السرعة
وحجم التخزين فيها عايل جداً .
اغبواسيب الرئيسية :
وىي عبارة عن نسخة مصغرة من اغبواسيب العمالقة وتستخدـ يف الشركات الكبَتة مثل شركات
اإلتصاالت  .ويف ىذا الكتاب اؼبتواضع سنركز على اغبواسيب الشخصية .
اغبواسيب اآللية الشخصية :
ىي اغبواسيب الػ ( )Desk Topوسنركز عليو كثَتاً .
اغبواسيب اؼبتصلة بالشبكة :
وىي اغبواسيب اؼبتصلة بالشبكة ويبكن أف تتصل مع حواسيب أخرى بغرض اإلتصاؿ وتبادؿ البيانات
ومشاركة موارد الشبكة .
اغبواسيب احملمولة :
وىي الػ (. )Lap Top
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Hard Ware & Soft Ware :
مكونات اغباسوب  Hard Wareيشَت ىذا اؼبصطلح ايل مكونات اغباسوب اؼبادية  .أما الربامج
 Soft Wareتشتمل على ثالثة أقساـ ىي -:
 .1نظاـ التشغيل Operating System
 .2برامج تطبيقية Application
 .3برامج تعريف األجهزة Driver
األجزاء الرئيسية ألي حاسوب شخصي : Hard Ware
األجزاء الرئيسية للحاسوب خزبزف داخل الػ ( )Caseوىي تتكوف من مزود الطاقة ()Power Supply
وىو اعبزء الذي يقوـ دبد أجزاء اغباسوب بالطاقة الكهربائية داخل الػ ( )Caseومن أىم مكونات
اغباسوب اللوحة األـ ( )Main boardوىي سبثل حلقة بُت صبيع مكونات اغباسوب .

Computer Case

اؼبعاجل أو وحدة اؼبعاعبة اؼبركزية : CPU
يتكوف بشكل عاـ من فئة  Pentiumاػباصة بشركة  Intelأو ما يكافئها  .وتخعد واحدة من أىم

اؼبكونات اؼبوجودة يف اغباسوب .
وىي تقوـ بكل العمليات اليت تتم داخل اغباسوب ويتم تركيبو يف اللوحة األـ وتوضع عليو مروحة ()Fan
للتربيد عليها أؼبونيوـ يسمى ( )Heat Sinkإلمتصاص اغبرارة .
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القرص الصلب (:)Hard Disk
تخعد األقراص الصلبة ىي اؼبخزف الرئيسي للبيانات اؼبوجودة داخل اغباسوب  .وىي تستخدـ يف زبزين نظاـ
التشغيل والربامج اليت يتم إستخدامها مثالً (برامج معاعبة النصوص واأللعاب) والبيانات اػباصة دبستخدـ
اغباسوب .
وىي ـبزف دائم للبيانات أي يبكن حفظ البيانات فيها ؼبئات السنُت .

ذاكرة الوصوؿ العشوائي : RAM
وىي ـبزف مؤقت للبيانات أي حفظ البيانات أثناء عملك على أحد الربامج قبل حفظها على الػ Hard
 . Diskوعند إنقطاع التيار الكهربائي من على جهاز اغباسوب قبل اغبفظ على الػ  Hard Diskيتم
فقداف البيانات .

الكروت : Cards
وىي الكروت اليت يتم تثبيتها على ال ػ  Main Boardمثالً كرت الصوت . Sound Card
والكروت األساسية يف اللوحة األـ ىي كرت الشاشة وكرت الصوت .
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األجهزة الطرفية : Peripheral
من أمثلتها ال ػ  Modemوىي األجهزة اؼبوصولة باغباسوب من اػبارج .

الربامج : Soft Ware
 .1نظاـ التشغيل : Operating System
يقوـ نظاـ التشغيل باؼبهاـ التالية -:
 .1إدارة اؼبكونات اؼبادية .
 .2إدارة اؼبلفات .
 .3بيئة لعمل الربامج .
 .4إدارة الشبكة واألمن .
ومن أمثلة أنظمة التشغيل  Windows7 – Windows XPمن شركة مايكروسوفت .
 .2الربامج التطبيقية : Application
وىي برامج الػ  Graphicsواؼبونتاج وغَته وىي توجد بكثرة من إنتاج عدة شركات متوافقة مع
نظاـ التشغيل .
 .3برامج التعريف : Driver
وىي عبارة عن برامج تقوـ بتعريف اعبهاز اعبديد لنظاـ التشغيل ليتم التعامل معو  .وبرامج التعريف
توجد على أسطوانات مع األجهزة اليت يتم ربطها مع أو تركيبها داخل اغباسوب .
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Operating System

وحدات القياس اؼبستخدمة يف اغباسوب : Computer Measurement Unit
 .5البت ()Bit
وىو نظاـ الًتقيم الثنائي أي  0و 1ويستخدـ يف صبيع اغبواسيب .
 .6البايت ()Byte
يتكوف من  8بت .
 .7كيلو بايت ()KB
يتكوف البايت الواحد من  1024بايت .
 .8ميقا بايت ()MB
ويتكوف اؼبيقا بايت الواحد من  1024كيلو بايت .
 .9جيجا بايت ()GB
ويتكوف القيقا بايت الواحد من  1024ميقا بايت .
اللوحة األـ : Main Board
وىي العمود الفقري عبهاز اغباسوب وىي تنقسم ايل نوعُت نبا - :
-Non Integrated System Main Board .
- Integrated System Main Board (bilt in) .
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System Board Form Factors (Design) تصميم اللوحات االساسية
. Din5  فتحات تسمى5  ربتوي علىMouse  يوجد هبا فتحةAT .1
 ربتويMouse  يوجد هبا فتحةAdvanced Technology Extended )ATX) .2
. Din6  فتحات تسمى6 على
. Micro ATX .3
. NonLow – Profile Extended (NLX) .4
. Balanced Technology Extended (BTX) .5

System board Components :
1. Chipsets .
2. Expansion Slots .

3. Memory Slots & External Cache .
4. CPU & Processor .
5. Slots & Sockets.
6. Power Connectors .
7. On board disk driver Connecters .
8. Key board Connecter .
9. Peripheral Ports & Connecters .
10. Bios Chip .
11. CMOS Battery .
12. Jumpers & DIP Switches .
13. Firm Ware .
Chipsets & Expansion Slots :
.  توجد منها أنواع ـبتلفة من حيث السرعة واإلمكاناتExpansion Slots
cable ( ً ىو اؼبسؤوؿ عن نقل البيانات داخل اللوحة األـ وىي موصالت مادية مثال: ) (الناقلBus 
 وىي تقوـ بنقل البيانات بُت اؼبكونات اؼبادية داخل اللوحة األـ. )mouse , cable printer
. RAM  والػProcessor مثل ال ػ

7

CompTIA A+

The Main Type of Expansion Slots used in Computers:
1. PCI .
2. AGP .
3. PCIe.
4. AMR.
5. CNR.
 PCI دائماً ما توجد داخل اللوحة األـ باللوف األبيض وىي موصولة بناقل ( )busوتوجد الػ()PCI
بنوعُت  32bitو  64bitوالشائعة ىي الػ  32bitأما ال ػ  64bitغالباً ما توجد على أجهزة
. Server
وال ػ  32bitتعٍت إرساؿ  32bitيف اؼبرة الواحدة وتوجد الػ  PCIال ػ  32bitبسرعات ـبتلفة ىي
 33MHzو . 66MHz
أشكاؿ ال ػ : PCI Slots

8

CompTIA A+
Bus Type

Bus Width
(Bits)

Bus Speed
(MHz)

Bits per line per
cycle

Bandwidth
(MBps)

PCI

32

33

1

133

PCI 66 MHz

32

66

1

266

PCI 64-bit

64

33

1

266

PCI 66 MHz/64-bit

64

66

1

533

bus speed = band width ×Bus width
33 = 133 ×Example : 32
 ىي33  ال ػbus speed  وال ػ32/8 = 4 8  بالقسمة علىbyte  ايل32bit نقوـ بتحويل الػ
 إذاً الناتج ىو33.33 ًأساسا
4 × 33.33 = 133.32 band Width

Accelerated Graphics Port (AGP) :

AGP  ويتميز الػ. PCI غالباً ما يوجد داخل اللوحة األـ باللوف الٍت وأعلى الػ ػAGP  الػ

North Bridge  أضعاؼ ألنو موصل بالػ8  بػPCI  وىو أسرع من الػ. بكروت الفيديو فقط
 مثMemory  هبذا يكوف نقل البيانات أسرع منو ايل الػMemory  والػCPU وأقرب ايل الػ
. CPU الػ
Bus Type

Bus Width
(Bits)

Bus Speed
(Bits)

Bandwidth
(MBps)

Bitper lineper
Cycle

AGP

32

66

266

1

AGP2x

32

66

533

2

AGP 4x

32

66

1066

4

AGP8x

32

66

2133

8

PCI Express  أوPCIe  الػ
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Bus Type

Bitper lineper
Cycle

Bandwidth
)(MBps

Bus Speed
)(Bits

Bus Width
)(Bits

1

266

66

32

AGP

2

533

66

32

AGP2x

4

1066

66

32

AGP 4x

8

2133

66

32

AGP8x

وىنالك ميزة جديدة توفرت يف  PCIeؽبواة األلعاب  .وىذه اؼبيزة ىي إمكانية تركيب كرت PCIe16x
مع كرت آخر من نفس النوع من خالؿ  Bridgeوبالتايل ستكوف ىنالك قدرة فائقة يف تشغيل األلعاب
واعبرافيك  ,ومن الشروط لعمل ىذه الطريقة بشكل أفضل البد من أف يكوف الكرتُت من نفس النوع
والسرعة لل ػ Hardware Bridgeللربط بُت الكرتُت وال بد من توفر فتحتُت  PCIeيف
 . Mainboardالرسم التايل يوضح ربط كريت شاشة عرب . Bridge

ويبكن تركيب كرت  PCI4xعلى فتحة توسعة  16xSlotوال يبكن تركيب  16xعلى فتحة 4xslot
هبذا قبد أف الكروت الصغَتة يبكن تركيبها على الفتحات الكبَتة وليس العكس .
 ال ػ AMRىي فتحة  Slotلكرت الصوت يف حالة عطل كرت الصوت ال ػ - Building
 ,tow rows of 23ويبكن تركيب اؼبودـ أيضاً على ىذه الفتحة .
 ال ػ  CNRىي فتحة  Slotلكرت الشبكة واؼبودـ والصوت . tow rows of 30
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Memory Slot & External Cache :
ىي أماكن تركيب الػ  RAMيف اللوحة األـ ووظيفتها ربميل كل الربامج اليت تعمل تلقائياً عند فتح
اعبهاز عليها  ,وأوؿ حفظ للمعلومات يكوف على الػ  RAMواؼبعلومات قيد اؼبعاعبة أيضاً يتم حفظها
على ال ػ . RAM

Form Factors For The Most Popular Memory Chips :

وتوجد عدة تصاميم للػ  RAMوال ىبرج تصميمها من  3تصاميم ىي -:
 Simm .1وىي نوع من أنوا الػ  RAMكانت تستخدـ مع األجهزة القديبة جداً
أواخر Pentum1وأوائل  Pentum2وبعدىا مت اإلستغناء عنها سباماً  ,كل  RAMيقدر
تصميمها بعدد الػ ػ Pinsاليت ربتويها ونوع الػ  Simmيخعرؼ بعدد الػ Pinsفمن أنواع الػ
األشكاؿ التالية -:

 SDimm .2وىي نوع الػ  RAMاؼبستخدمة حالياً وتوجد باألشكاؿ التالية -:

 SODimm )SmallOutline .3وىي نوع من الػ  RAMصغَتة اغبجم وتستخدـ يف
اغبواسيب احملمولة ( )LapTopوتوجد باألشكاؿ التالية -:

أي  RAMربتوي على  SODimmىي الذواكر اػباصة باغبواسيب احملمولة (. )LapTop
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وتوجد ىنالك  RAMيتم تركيبها يف الطابعات لكي تستلم أكرب طلبات فبكنة للطباعة  ,وىي كما
بالشكل-:

هبذا قبد أف ىنالك ثالثة أشكاؿ لللػ RAMىي  )SIMM- DIMM - SODIM( :وكل
واحدة من ىذه الذواكر ؽبا أنواع وتفصيالت ولوحة أـ ـبتلفة  ,وؼبعرفة ماىي الػ RAMاؼبتوافقة مع
اللوحة األـ اػباصة بك هبب عليك أف تفحص الػ  ,Slotsوقبد أف نوع الذاكرة مكتوب جوار الػ ػSlots
(شقوؽ التوسعة) أو بقراءة دليل اللوحة األـ اؼبرفق معها ( )Manualوبإمكانك معرفة ال ػ Chipsetأو
نوع اللوحة األـ بفتح غطاء اعبهاز وذبدىا مطبوعة على اللوحة من الداخل خبط عريض أو من دوف فتح
اعبهاز بكتابة األمر msinfo32يف صندوؽ اغبوار  Runكما بالشكل التايل :

Identifying Characteristics Of Ports & Cable :
 Portsوىي فتحات موجودة باغباسوب من اػبلف وىو اؼبنفذ الذي يبكن من خاللو توصيل أي جهاز
باغباسوب من خالؿ كيبل أو دوف كيبل يف حالة أقراص التخزين القابلة لإلزالة (.)Flash
Peripheral Port Connector Type :
وىي ال زبرج من ثالثة أنواع ىي -:
D-Sub miniature .1
RJ-Series .2
Other Type .3
1. D-Sub miniature :
وىي فتحات تشبو يف شكلها حرؼ  Dمثل الشكل التايل :
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ومسميات ىذه اؼبنافذ تكتب من ثالثة حروؼ  DXnحييث :
 = Dثابت  = Xحروؼ من  Aايل  = n , Eعدد األخراـ أو السنوف اؼبوجودة يف اؼبنفذ .
اؼبنافذ الػ ػ  Maleعلى اللوحة األـ تسمى  Serial portواؼبنافذ ال ػ FemaleتسمىParallel port
 .اعبدوؿ التايل يوضح اؼبنافذ وأنواعها واألسالؾ اليت تتصل هبا .
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Rj-Series :
:  ويوجد منها نوعاف كما بالشكلRegister Jack  ىي إختصار لكلمةRJ
RJ-11

RJ-45

Used for telephone cables used with twisted-pair network cabling
up to six wires, but in
telephone cable

They can accommodate up to eight
wires .

applications only two or
four wires are used

2. Other Type Of Ports :
6. Universal Serial Bus (USB) .
7. IEEE 1394 (FireWire) .
8. Infra Red (IR) .
9. Audio Jack
10. PS/2 (Mini-DIN) .
11. Centronics .
Common Peripheral Interface Sound Cable :
-:  وينقسم ايل ثالثة أنواع ىيParallel
.  أوؿ نوع ويعمل مع الطابعات ويرسل فقطStandard .1
.  نفس األوؿ ولكن مطور حبيث يرسل ويستقبل ويعمل مع عدة أجهزةBidirectional .2
 يدعم سرعات عالية ويعمل حىت طوؿEnhanced Parallel Ports (IEEE 1284) .3
. )EPP / ECP(  مًت وىي نوعاف4.5
Standard Serial :
 ففيKBps  زبتلف عنkbps  وىنا البد من مالحظة أف57kb/ps سرعة النقل يف ىذا اؼبنفذ
. األوىل تعٍت بت ويف الثانية فتعٍت بايت
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وىذه اؼبنافذ ـبتلفة جداً إالَّ أهنا مستخدمة يف عدة أشياء وعدة أجهزة منها ربط اغباسوب مع الػ

 Routerلعمل اإلعدادات وأجهزة الدفع اإللكًتوين يف احملالت التجارية واؼبودـ اػبارجي ويوجد من
ىذا الكيبل نوعاف  Standard Serial Cableو . null Modem Serial Cable
ال ػ Standard DE-9تقوـ بًتكيب اؼبودـ اػبارجي عليو ويعمل مع الطابعات القديبة جداً ,
وطريف الكيبل  DB-25 Maleو . DB-9 Female
أما ال ػ  null Modem Serial Cableويبكن من خاللو ربط حاسوبُت مع بعضهما البعض
وتبادؿ البيانات وطريف الكيبل . DB-9 Female
Common Serial Cable Configuration :

Universal Serial Bus (USB) :
يوجد من ال ػ  USBثالثة إصدارات ىي -:
 USB 1.1 .1سرعتو يف نقل البيانات . 12 Mbps
 USB 2.0 .2سرعتو يف نقل البيانات . 480 Mbps
 USB 3.0 .3سرعتو يف نقل البيانات  5.0 Gbpsوىو  10أضعاؼ سرعة الػ . USB 2.0
وشكل العالمة التجارية لل ػ  USBبأنواعو الثالثة ىي -:

أما األيقونة اليت 3.0
USBعلى األجهزة فهي كالتايل -:
ذبدىا

USB 2.0
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USB 3.0

USB 2.0

USB 1.1

Fire Wire :
ويوجد منو نوعُت األوؿ ( IEEE 1394a )Fire Wire 400ويدعم حىت  63جهاز بطوؿ
كيبل  4.5مًت ونقل بيانات بسرعة  400 Mbpsايل . 50 MBps
أما الثاين ( IEEE 1394b )Fire Wire 800ويدعم حىت  63جهاز بطوؿ كيبل  100مًت
ونقل بيانات بسرعة  800 Mbpsايل . 50 MBps
Identifying Purposes & Characteristics Of Processor :
اؼبعاجل ىو مخ اغباسوب وىو اؼبسؤوؿ عن العمليات اغبسابية وعن معاعبة البيانات ويطلق على قطعة اؼبعاجل

) (Chip Package/Chip Container /Chip Carrier /Term Chipأي أف كل

ىذه اؼبصطلحات تطلق على اؼبعاجل الذي نقوـ بًتكيبو على اللوحة األـ .
وىو يتكوف من عدد من الًتانزستورات وكلما زادت الًتانزستورات يف اؼبعاجل كلما كانت كفاءة اؼبعاجل يف
العمل عالية  ,وعند صناعة اؼبعاعبات بدأت ب ػ ( )29.000ترانزستور واآلف اؼبعاجل  Pentum4وبتوي
على  149مليوف ترانزستور ناىيك عن اؼبعاعبات اعبديدة .
ومن أشهر الشركات اليت تقوـ بصناعة اؼبعاعبات ىي ( )Intel – AMD - IBMوإنتل ىي
األكثر إنتشاراً .
Processor Form Factor :
)1.Dual In – Line Package (DIP
وىي من أوؿ أشكاؿ معاعبات اليت إستخدمت وىي تشبو يف شكلها ال ػ  , BIOSوجدوا أف ىذا الشكل
ال هبدي بسبب أف ال ػ  Pinsيبكن أف تنكسر أو تتعرض للثٍت ومن مث إذبهوا ايل شكل آخر ىو .PGA
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)2.Pen Grid Array (PGA
ىو معاجل مربع الشكل ووبتوي على  Pinsبالوجو الداخلي الذي يتم تركيبو يف  Socketعلى اللوحة
األـ  ,وجد أيضاً أف ىذا اؼبعاجل بو نفس اؼبشكلة الػ  Pinsيبكن أف تتعرض للكسر أو الثٍت ومن ىنا إذبهوا
ايل شكل آخر وىو عبارة عن كرت ).Single Edge Contact Cartridge (SECC

)2. Single Edge Contact Cartridge (SECC
ىو معاجل عبارة عن معاعبات من نوع  PGAمت تركيبها داخل علبة للحماية  ,ويتم تركيبها داخل اللوحة
األـ يف ال ػ  , Slotsومن بعدىا إذبهوا ايل نوع آخر وىو ). Land Grid Array (LGA

2. Land Grid Array (LGA) Socket T
ىو معاجل أقرب يف الشكل ايل النوع األوؿ ولكنو من غَت  Pinsوال ػ  Pinsتوجد على اللوحة األـ ويتم
تركيبو يف اللوحة األـ على  Socket Tوتوجد منو عدة أشكاؿ منها ( )SECC2 - SPGAويوجد
الكثَت منها يبكن اإلطالع عليها من خالؿ الشركات اؼبصنعة عرب شبكة اإلنًتنت .

Processors can be identified by two main parameters:
1. Speed of a processor
)2. Front Side Bus (FSB
– Speed

– Data Path width
3. Cash memory
07
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1. Speed of a processor
وتقاس سرعة اؼبعاجل بال ػ  GHzوىي عدد ال ػ Cycleيف الثانية الواحدة وال يبكن تقييم اعبهاز من خالؿ
سرعة اؼبعاجل فقط  ,فقد قبد أف حاسوب وبتوي على معاجل  2.4أفضل من حاسوب وبتوي على معاجل
. 2.6
وؼبعرفة مزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط :
http://www.intel.com/products/processor/core2quad/specifications.htm

2. Front Side Bus
وىو الرابط بُت ال ػ  CPUوال ػ  North Bridgeوىو عبارة عن ناقل  ,وسرعة نقل البيانات بُت الػ
 FBSوال ػ  CPUزبتلف من معاجل آلخر  ,ىذا من ناحية السرعة .
ويقاس ال ػ  FBSمن ناحية سعات النطاؽ العريض للبيانات  Data Band Widthوكلما زاد
النطاؽ زادت سرعة نقل البيانات وؼبعرفة تفاصيل عن اؼبعاجل نستخدـ برنامج صغَت يسمى . CPU-Z
وىنالك نوعُت من اؼبعاعبات  32 & 64 bitويوجد لدينا يف اللوحة األـ  BIOSوىي موصولة بال ػ
 Front Side Busو ال ػ  External Data Busوىذا الػ  BUSلديو نطاؽ عريض للبيانات
 Data Band Widthأي كم  bitيبكن أف ترسلو يف اؼبرة الواحدة مثالً لو أف لديك حاسوب
 64bitىل ىذا يعٍت أف معاجل حاسوبك  64bitىذا اؼبفهوـ خطأ .
من أوؿ  Pentumوحدة ال ػ  ALUستالحظ أف  64bitسوؼ تدخل ايل اغباسوب من خالؿ
 I/Oومنها ايل ال ػ  Control Unitواليت بدورىا ستقوـ بتقسيم ال ػ  64bitايل قسمُت  32-32ايل
ال ػ. ALU
ال ػ  BUSالذي يربط بُت  I/Oوال ػ  Control Unitو South Bridgeيسمى Front
 . Side Busأما ال ػ  BUSالذي يربط ما بُت ال ػ  ALUوال ػ  Registerيسمى Internal
 Data Busوسيدخل على ال ػ  Registerال ػ  32bitمن ال ػ  ALUإذاً ىذا اؼبعاجل يستطيع معاعبة
 32bitيف اؼبرة الواحدة  ,فاؼبعاجل يعتمد على ال ػ  Registerنفسها ىل ىي  64bitأـ – 32bit
الشكل التايل يوضح العملية السابقة :

08
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وإذا جهازؾ بو ) 128 (FSBإذا الػ  128سوؼ تقسم ايل قسمُت  64bit-64bitإذاً اؼبعاجل يوجد
بو  Register 64bitوىذا يعٍت أف اؼبعاجل يعاجل بيانات  64bitيف اؼبرة الواحدة وهبذا يعمل اؼبعاجل
بسرعة عالية .
أي معاجل  Core2فما فوؽ صبيعهم يدعم ( )Windows 32/64وقبد يف الويندوز إكس يب ال
يوجد ما يدؿ على أف ىذا ال ػ  64bit Widowsأـ  32bitوؼبعرفة ىذه اؼبعلومة ندخل ال ػ Drive
الذي مت تنزيل الويندوز عليو ومن مث قبد ؾبلدين باألظباء  Program Fileو Program
) File(x86إذا وجدت ىذين اجمللدين فهذا يعٍت أف ال ػ  OSلديك ىو .Windows 64bit
مزايا ال ػ Windows 64 bit
 .1يبكن التعامل مع عدد أكرب من الػ . Rams
 .2سرعة معاعبة البيانات أعلى بكثَت .
 .3يف نظاـ الشبكات قبد نظاـ السرفرات . 64bit
 .4أكثر ما يبيز ال ػ  Win 64 bitىي السرعة .
09

CompTIA A+

عيوب ال ػ Windows 64 bit
 .1البد أف تكوف صبيع الػ  Driversبتدعم . 64bit
 .2ال ػ Wirelessفيو سيء جداً .
 .3الكراؾ لبعض الربامج ال يعمل مع . 64bit
إذا كاف  FBSلديك  64 bitىذا ال يعٍت أف اؼبعاجل  , 64bitإذا اؼبعاعبات بعد الػ Cor2Duo
تدعم النظامُت  64bitو . 32bit
من أوؿ  Pentiumقبد أف اؼبعاعبات ربتوي على وحديت . ALU
3. Processor Cash (Cash Memory) :
ال ػ  Cashىي نوع من أنواع الذواكر السريعة جداً موجودة داخل اؼبعاجل فبا هبعل اؼبعاجل يصل ايل
اؼبعلومات بسرعة عالية  ,ويتم تقييم اؼبعاجل من خالؿ ال ػ . Cash Memory
ويوجد ثالثة أنواع من الػ  Cash Memoryىي -:
1. Level1 (L1) or Internal Cash .
2. Level2 (L2) or External Cash .
3. Level3 (L3) or Internal Cash .
)1. Level 1(L1
تعترب ىي األسرع يف أنواع الػ  Cashاؼبوجودة وىي تعمل بنفس سرعة اؼبعاجل وال ػ  . Cashومن عيوهبا
أف حجمها صغَت يًتاوح ما بُت  . 16-23KBوىي توجد يف قلب اؼبعاجل .
)2. Level 2 (L2
قديباً كانت توجد داخل اللوحة األـ وىي شبيهة بال ػ  SRAMوىي بعيدة عن اؼبعاجل وال يستطيع
الوصوؿ إليها سريعاً ومساحتها كبَتة تًتاوح مابُت . 512 KB -12MB
)3. Level 3 (L3
توجد يف بعض اللوحات مثل الػ  L2ولكن بعض اؼبعاعبات تدعم ىذا النوع من الػ  Cashوتوجد داخل
اؼبعاجل مثل معاجل . Xeon
فبيزات اؼبعاعبات اغبديثة Modern Processor Can Feature The Following
1. Hyper Threading .
2. Multi Core .
3. Throttling .
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4. Micro Code & Multimedia Extension.
1. Hyper Threading.
دائماً ماذبد على شعار  Intelحريف ( )HIكما يف الرسم أعاله فما معٌت ىذا ؟ تعٍت أف اؼبعاجل
ـبادع يعمل على خداع اؼبكونات بأنو معاعبُت وليس معاجل واحد  ,فهو كمكوف  Physicalيبثل
معاجل واحد ولكنو  Virtualيبثل معاعبُت إثنُت .
ولإلستفادة من ىذه اؼبيزة البد ؼبعاعبك أف يدعم Symmetric Multi Processing SMP
وىي اليت تقوـ بتشغيل خاصية التمثيل .
وأنبية ىذه اػباصية عند تشغيل أكثر من مهمة يف وقت واحد  ,ويتم تشغيل ىذه اػباصية من خالؿ
برنامج ال ػ . BIOS
2. Multi Core .
وىي عبارة عن أكثر من معاجل  Physicalـبزنُت يف  Chipواحده  .والػ  Dual Coreتعٍت
معاعبُت ـبزنُت يف  , One Packageوال ػ  Quad Coreتعٍت أف  4معاعبات ـبزنُت يف One
. Package
3. Throttling.
ىي خاصية تقليل سرعة اؼبعاجل يف حالة اػبموؿ وعدـ تشغيل الربامج لتوفَت الطاقة وعدـ التحميل على
البطارية .
(

)

Identifying Purposes and Characteristics of Memory

ال ػ Memoryأو ال ػ RAMوىي إختصار لكلمة  Random Access Memoryأي ذاكرة
الوصوؿ العشوائي ألهنا عشوائياً يبكن أف تصل ايل ألي معلومة وىي اؼبكاف الذي يعتمد عليو نظاـ
التشغيل والربامج يف حفظ اؼبعلومات  ,وىي أسرع نوع من أنواع التخزين عموماً ولكنها ـبزف مؤقت
للبيانات حبيث تفقد بياناهتا عند إنقطاع التيار الكهريب عن اغباسوب .
ولزيادة سرعة اغباسوب نعمل على تركيب إضافية  RAMعليو  ,ولكن ليس لعدد غَت ؿبدود فأي
لوحة أـ ؽبا عدد معُت أو سعة معينة من ال ػ  RAMحسب ال ػ  Chipsetفتوجد لوحات تدعم حىت
16GB RAMوأنظمة التشغيل أيضاً ؽبا سعة معينة من ال ػ  RAMفنظاـ تشغيل الػ  Win XPال
يدعم أكثر من  . 4GB RAMواؼبعاعبات أيضاً ؽبا سعة معينة من ال ػ  , RAMوغبل ىذه اؼبشكلة
نلجأ ايل الػ ػ  Manualاػباص بال ػ  Main boardؼبعرفة كم تدعم من سعة ال ػ ليتم تركيبها عليها .
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وقبد أف ال ػ  Slotsاػباص باللوحات أيضاً يدعم سعة معينة من ال ػ  RAMفبعضها ال يدعم أكثر من

 2GBفعند تركيب  4GBال يبكن أف تعمل على جهازؾ .
 ىنالك مصطلحُت البد من معرفتهما -:

1. Memory Controller .
2. Bus Cycle.
 Memory Controller .1توجد مابُت ال ػ  RAMواؼبعاجل وظظيفتها إدارة البيانات بُت ال ػ
 RAMواؼبعاجل  ,وىي توجد داخل ال ػ  North Bridge Chipومسؤولة عن سالمة
اؼبعلومات اؼبخزنة يف الػ . RAM

 Bus Cycle .2وىو عبارة كل عملية تتم بُت الػمعاجل والػ  RAMوالتأكد من أف اؼبعلومات ـبزنة
وسليمة يف الػ  RAMوال توجد مشاكل يف نظاـ التشغيل او الػ  – RAMوتستخدـ خاصيتُت-:
1. Parity .
2. Error – Correction Coding (ECC) .
 .1الػ  Parityالبد من أف تدعم الػ  RAMىذه اػباصية وللتعرؼ على وجود ىذه اػباصية من
عدمها  ,إذا وجدت ال ػ  Chepsetعلى الػ RAMعددىا فردي فهي تدعم ىذه اػباصية خاصية
الػ  Parity Checkingوأف ال ػ  North Bridgeتدعم ىذه اػباصية أيضاً وىي طريقة
للبحث عن األخطاء وال يبكن تصحيحها .
وطريقة عمل الػ  Parityتقوـ بإضافة  one bitلكل . 8 bit
اعبدوؿ أدناه يوضح الػ  RAMاليت تدعم الػ  Parityواليت ال تدعم -:
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كيف أقوـ بالتصحيح أو اإلستفادة من ىذه الػ  bitاإلضافية أو كيفية إستخدامها – توجد ىنالك 3
أساليب للػ  Parityوكل  Mother Boardزبتار الطريقة اليت تناسبها والطرؽ ىي -:
1. Even.
2. Odd.
3. Mark & Space.
 Even Parity .1يف ىذه الطريقة تقوـ الػ  Memory Controllerبوضع معلومات يف الػ
 RAMوتفحص البيانات اليت ستقوـ بإستالمها وستجد  01وتقوـ بفحص الواحدات ىل ىي
زوجي أـ فردي فإذا وجدت عددىم فردي تقوـ بإضافة صفر يف  Parity Bitوزبزينها يف الػ
 – RAMالشكل التايل يوضح اػبطوتُت -:
0

1

1

0

1

0

1

1

Parity Bit

1

1

حالة الزوجي

8 Bit

1

0

0

1

0

1

1

1

حالة الفردي

وعند خروج اؼبعلومات من الػ  RAMايل ال ػ  Memory Controllerايل اؼبعاجل وبدث األيت:
الػ  Memory Controllerينظر ايل  Parity Bitىل ىي صفر يعٍت أف الواحدات عدد
زوجي وإذا خوجدت ىكذا يعٍت أف البيانات سلينة ويتم إرساؽبا ايل اؼبعاجل .
وإذا وجدت خانة  Parity Bitىي واحد وعدد الواحدات فردي فهذا يعٍت أف البيانات سليمة ويتم
إرساؽبا ايل اؼبعاجل .
غَت ذلك ىذا يعٍت أف اؼبعلومات غَت سليمة  .ويعطي رسالة  Errorفقط وال يستطيع تصحيحها .
 Odd .2يف ىذه الطريقة ىي عكس الطريقة األوىل .
 Mark & Space .3ىذه الطريقة تقوـ بتوفَت عناء اغبسبة اليت يقوـ حبساهبا اؼبعاجل يف الوحدات  ,يف
ىذه الطريقة يتم وضع واحد أو صفر يف اػبانة األخَتة بغض النظر عن اؼبوجود يف بقية اػبانات ,
23
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وعند خروج البيانات من الػ  RAMايل اؼبعاجل تقوـ بفحص اػبانة األخَتة فقط  Parity Bitلو
وجدت صفر يفًتض أف البيانات سليمة بغض النظر عن بقية اػبانات وؾباؿ اػبطأ يف ىذه الطريقة
أقل .
1
Parity Bit

0

Mark Parity
8 Bit
Space Parity

 Parityمشاكل الػ Parity Problem :
 .1غَت قادرة على إصالح اػبطأ .
 .2تكتشف اػبطأ يف  1Bitفقط .
 .3ال تكتشف أكثر من .1Bit
لذلك يوجد ىنالك ) Error Checking & Correction (ECCإذا كات ال ػ Memory
 Controllerتدعم ال ػ  ECCستضاؼ  1Bitأخرى عبارة عن عملية حسابية يتم زبزينها مع
اؼبعلومات  .ومن خالؿ خوارزمية تقوـ بفحص الػ  Memoryفإذا وجدت يف ال ػ  1Bitاألخَتة
( )ECCقيمة صفر فهذا يعٍت أنو ال توجد مشاكل وتقوـ بإرساؿ البيانات  ,وإذا وجدت مشكلة تقوـ
بإعادة إرساؿ البيانات بعد إصالحها .
 ىنالك مصطلحُت مهمُت هبب معرفتهما يف الػ -: Memory
1. Single & Double Sided Memory .
2. Single & Dual Channel Memory .
Single & Double Channel Memory .1
ال يبكن معرفة ال ػ ) Memory (Single Or Doubleدبجرد النظر إليها والشكل اػبارجي ليس لو
عالقة هبذا .
ولو أف لدينا  Memoryمن النوع  Double Sideعند تركيبها على اللوحة األـ ستتعامل مع الػ
 Memoryالواحدة على أهنا إثنُت وطبعاً البد من التأكد أوالً من أف اللوحة األـ تدعم ىذا النوع من
ال ػ . Memory
ومن مزاياىا بدالً من تركيب  4رامات نقوـ بًتكيب  2 Memoryفقط وىذا سيوفر مساحة داخل
الػلوحة األـ وىي أسرع يف التعامل مع اؼبعاجل وال ػ . Memory Controller
24
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Single & Dual Channel Memory .2
سنتحدث ىنا عن العالقة بُت ال ػ  Memoryوال ػ  North Bridgeفمثالً لدي One
 Channelبُت ال ػ Memoryوال ػ  North Bridgeوىذه ال ػ  Channelعبارة عن – 64bit
كما موضح بالرسم -:

أما الػ Dual Channelنفس الشئ لدي  4Slotsللراـ ولكن مقسومُت ايل  2Channelاألوىل
لديها فتحيت توسعة للػ  Memoryوكذلك الثانية ولكن إتصاؽبا بال ػ  North Bridgeمن خالؿ
 2Channelكل واحدة ربتوي على  , 64bitإذاً ال ػ  Memoryستتعامل مع North Bridge
من خالؿ  128Bitوىذا سيجعل اعبهاز سريع جداً  .وال بد من أف تكوف الػ  Memoryاليت
تستخدمها يف حالة الػ  2Memoryأف يكونا من نفس النوع والسرعة واغبجم  ..اخل – الرسم التايل
يوضح -:
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Type Of Memory:
ROM

3

SRAM

Synchronous DRAM

2

Asynchronous DRAM
BEDO
DRA
M

NN DRDRAM

DDR3

DDR2
2

DDR

DRAM

1

EDO
DRA
M

FBM
DRAM

Standard
DRAM

SO RAM

)1. DRAM (Dynamic Ram
ربتاج ايل كهرباء غبفظ البيانات عليها  ,وتفقد ؿبتوياهتا بإنقطاع التيار الكهربائي عنها وىي ربتوي على
مكثفات وأي شحنة كهرببية تدخل ايل الػ  RAMيتم حفظها داخل اؼبكثفات وىي ال تستطيع أف
ربتفظ هبذه الشحنة ايل ما ال هنارية لذلك ربتاج ايل عملية  , Refreshوىي عبارة عن مسح اؼبكثفات
أي تفريغ احملتويات اليت على اؼبكثفات وكتابتها مرة ثانية يف نفس اؼبكاف .
2. SRAM (Static Ram) .
مثاؿ ؽبا الػ  Casheوىي تتميز بأهنا أسرع بكثَت من الػ  DRAMولكنها مكلفة جداً  ,وىي ال
تستخدـ مكثفات بل تستخدـ ترانزستور وربتفظ باؼبعلومات حىت عند إنقطاع الكهرباء .
3. ROM (Read Only Memory).
ىي من الػ  Memoryال يبكن الكتابة عليها ومن أشهرىا الػ  BIOSوىو عبارة عن Firm
 wareوىو قطعة مت تسجيل كود عليها ومن أشهر ىذه األكواد (Power On Self )POST
 Testوىو يقوـ بفحص كل مكونات اغباسوب عن تشغيلو ويقوـ بإدخالك ايل الويندوز إذا وجدىا
سليمة  ,وىذه الػ  ROMيوجد منها ثالثة أنواع ىي -:
)1. PROm (Programmable Rom
ىي شروبة مربؾبة ؼبرة واحدة فقط وال يبكن تغيَت برناؾبها أبداً  ,وكاف ىذا األمر يف الػ  BIOSالقدمي .
)2. EPROm (Erasable P Rom
ىي شروبة قابلة للمسح ولكنها ربتاج ايل األشعة فوؽ البنفسجية لكي نقوـ دبسح ؿبتوياهتا والكتابة عليها
مرة أخرى .
)3. EEPROm (Electrically Erasable P Rom
26
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تسمى أيضاً  Flash Romوىي شروبة قابلة للمسح إلكًتونياً عن طريق الدخوؿ للموقع اإللكًتوين

اػباص بالشركة اؼبصنعة للوحة األـ والبحث عن موديلها وربميل الربنامج اػباص بالػ Flash Rom
وتثبيتو عليها من خالؿ أسطوانة أو فالش ديسك  .يستطيع ىذا الربنامج مسح البيانات اؼبوجودة على على
ال ػ  BIOSوتنزيل الربنامج اعبديد وتسمى ىذه العملية ب ػ  Update BIOSأو ال ػ . Flash Rom
 مت تقسيم ال ػ  DRAMايل قسمُت  Synchronousو Asynchronousوىي مفيدة
جداً يف الواقع العملي -:
1. Asynchronous
تعٍت أف ال ػ CPUوال ػ RAMغَت متزامنُت وأف ال ػ  RAMىو الذي يقوـ بتحديد مىت سينتهي من
عملو ومىت سيعمل  ,وىنالك مصطلح يسمى  Access Timeوىو عبارة عن حجم الوقت الذي
يستغرقو ال ػ RAMلتلبية طلبات ال ػ  RAM Controllerوىذا الوقت يقاس بالػ Nano Sec
قل ىذا الوقت كلما كانت ال ػ  RAMأسرع  ,وكاف وقت اإلنتظار من 40-120 Nano
وكلما َّ
 . Secondويبكن معرفتو من خالؿ ورقة صغَتة مثبتة على ال ػ  , RAMومن أنواع الػ
 Asynchronous RAMاأليت -:
Standard RAM .1
وطريقة عملها كالتايل مثالً اؼبعاجل يريد الوصوؿ للمعلومات يف اػبلية  1-2من خالؿ ىذا الشكل
إذا فًتضنا أنو RAM
6

5

4

3

2

1

0
0
1
2
3

فاؼبعاجل إذا أراد معلومات من الصف األوؿ سوؼ يقوـ اؼبعاجل بإرساؿ أمر ايل بالذىاب ايل الصف
األوؿ أو رقم ( )1وأوؿ  Clockأخذه اؼبعاجل ىو الذىاب ايل الصف ( )1بعدىا يقوـ اؼبعاجل
بإرساؿ أمر بالذىاب للعمود ( )2وىذا ىو الػ  Clockالثاين للمعاجل والػ  Clockالثالث
سينتظر اؼبعاجل ايل أف يأخذ  Memory Controllerالبيانات وتقوـ بإرجاعها ايل اؼبعاجل .
Fast Page – Mode Ram (FPM) .2
ظهرت يف التسعينات ووحدة القياس فيها بال ػ  Nano Secondولكنها أسرع من األوىل
وسرعتها  25Mbpsلل ػ  Clock rateوىي قادرة على نقل . 200 Mbps
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وجلب اؼبعلومات سيكوف بنفس الطريقة السابقة ولكن ىذه ال ػ  RAMذكية ففي ال ػ Clock
الثانية لن يقوـ بتحديد الصف مرة ثانية بل سيذىب ايل العمود مباشرة بإعتبار أف الصف مت
إختياره يف اؼبرة األوىل .
Extended Data Out Ram (EDO) .3
ظهرت يف العاـ 1994ـ وسرعة نقل بياناهتا ( )Clock rate 40MHzوىي قادرة على نقل
 , 320Mbpsواؼبيزة يف ىذه ال ػ  RAMأهنا قادرة على يطلب منها اؼبعاجل عدة طلبات يف اؼبرة
الواحدة  ,ويبكن تركيبها على ال ػ  Main boardايل ال تدعم . EDO
Burst Extended Data Out Ram (BEDO) .4
وىي سريعة بنسبة  50%عن ال ػ  EDOوسرعتها ( )Clock rate 66MHzوىي قادرة
على نقل  , 528Mbpsوميزة ىذه ال ػ  RAMأهنا عند طلب اؼبعاجل للبيانات من عنواف معُت
يف الػ  RAMوعند البحث يف العنواف ينظر ايل العنواف الذي جبانبو أيضاً حبيث إذا طلب اؼبعاجل
عنواف آخر يتوقع أف اؼبقصود ىذا العنواف فبعطيو للمعاجل .
Synchronous DRAM
تعٍت تزامن اؼبعاجل مع ال ػ  RAMفالتحديد ىنا ليس على أساس الػ  RAMولكن على أساس اللوحة
األـ فإذا كانت ال ػ  RAMأقل من الػ ػ  BUSداخل اللوحة األـ فلن يتم تركيبها ألهنا ال تصلح معها ,
وتقاس السرعة يف ىذه األنواع بالػ  MHzومن أنواعها األيت -:
Single Data Rate SDRAM (SDR SDRAM) .1
وىي تعمل على نفس سرعة الػ  System Clockدبعٌت إذا كاف الػ  FSBسرعتو 66MHz
البد من القياـ بًتكيب  RAMسرعتو . 66MHz
مثالً إذا لدي لوحة أـ سرعة ال ػ  FSBسرعتو  100وقمت بًتكيب  RAMسرعتو  133ال ػ
 RAMسوؼ تعمل بسرعة  100الف ال ػ FBSبُت ال ػ  RAMوال ػ  North Bridgeأو
ال ػ  Memory Controllerأقصى سرعة لديها  100وال ػ  RAMقدرهتا  133ولكن
ىذه القدرة لن تعمل ألف ال ػ  FBSيف اللوحة األـ حدىا  , 100وكانت مسميات ا ل ػ RAM
حسب سرعتها كما باعبدوؿ التايل -:
Module Throughput
)(MBps
528 MBps
800 MBps
1067MBps
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Memory bus
)(64 bit

FSB Speed

Module name

PC66
66 MHz
8 bytes
PC100
100 MHz
8 bytes
PC133
133 MHz
8 bytes
)Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes

Stander name
PC66
PC100
PC133
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Double Data Rate (DDR) SDRAM .2
 يف اللوحة األـ ثابت ولكن يف اإلعالفFBS  فلذلك ال ػ, SDR وىي يف سرعتها ضعف ال ػ
 الواحدةCycle  ولكن يف ال ػ,  يتم اإلعالف عن النتائج على أهنا شيء مبهرAdvertised
 واعبدوؿ, 100 MHz  وسرعتو200 MHz  فلذلك يعمل مثالً ب ػ2 Transfer يقوـ بػ
-: التايل يوضح ذلك
Stander
name
(Chips name)

DDR-200
DDR-266
DDR-300
DDR-333
DDR-366
DDR-400
DDR-433
DDR-466
DDR-500
DDR-533

Module
name

Actual
FSB
Speed

Advertised
FSB Speed
(2x)
Data Rate
(MHz)

Memory
bus
(64 bit)

PC-1600
100
200
8 bytes
PC-2100
133
266
8 bytes
PC-2400
150
300
8 bytes
PC166
333
8 bytes
2700(2667)
PC-3000
183
366
8 bytes
PC-3200
200
400
8 bytes
PC-3500
216
433
8 bytes
PC-3700
233
466
8 bytes
PC-4000
250
500
8 bytes
PC-4300
266
533
8 bytes
Module Throughput =FSB Speed (MHz) X Memory bus (bytes)

Module
Throughput
(MBps)

1600 MBps
2100 MBps
2400 MBps
2700 MBps
3000 MBps
3200 MBps
3500 MBps
3700 MBps
4000 MBps
4300 MBps

DDR 2 .3
 أي أف لديها يف, DDR  لل ػTransfer  وىي ضعف ال ػDDR وىي اإلصدار الثاين من
-:  واعبدوؿ التايل يوضح ذلك. SDR  أضعاؼ4  الواحدةCycleال ػ
Stander name
(Chips name)

DDR2-400
DDR2-533
DDR2-667
DDR2-800
DDR2-1066

Module
name

Actual
FSB Speed
(MHz)

Advertised FSB
Speed
(4x) Data Rate
(MHz)

Memory
bus
(64 bit)

PC2-3200
100
400
8 bytes
PC2133
533
8 bytes
4200(4300)
PC2166
667
8 bytes
5300(5400)
PC2-6400
200
800
8 bytes
PC2266
1066
8 bytes
8500(8600)
Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)

Module
Throughput
(MBps)
3200MBps
4266MBps
5333 MBps
6400 MBps
8533
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DDR 3 .4
8  وىي قادرة على عملDDR2  وسرعتها ضعف سرعةDDR وىي اإلصدار الثالث من
- :  واعبدوؿ التايل يوضح ذلك, Operation Per Cycle
Stander name
(Chips name)
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600

Module
name

Actual FSB Speed
(MHz)

Advertised FSB
Speed (8x) Data
Rate (MHz)

Memory
bus
(64 bit)

PC3-6400
100
800
8 bytes
PC3-8500
133
1066
8 bytes
PC3-10600
166
1333
8 bytes
PC3-12800
200
1600
8 bytes
Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)

Module
Throughput
(MBps)
6400MBps
8533MBps
10667 MBps
12800 MBps

Direct Rom Bus DRAM (DRD RAM) .5
 وتعاقدت, RAMs  لصناعة ىذا النوع من ال ػRambus  مع شركةIntel تعاونت شركة
 إستمرت شركة2001  وبعد العاـ, 2001  ايل1996  مع ىذه الشركة منIntel شركة
 وىي نفس اإلصدارات, )DDR 1/2/3(  يف تبٍت ىذه التكنولوجيا وقامت بصناعةIntel
-: السابقة حسب اعبدوؿ
Stander
name
(Chips
name)
RIMM 1200
RIMM1400
RIMM1600
RIMM2001
RIMM2004
RIMM3200
RIMM4200
RIMM4800

Module
name

Actual
FSB
Speed

Advertised
FSB Speed
(2x)
Data Rate
(MHz)

Memory
bus
(64 bit)

PC-600
300
600
2 bytes
PC-700
350
700
2 bytes
PC-800
400
800
2 bytes
PC-1066
533
1066
2 bytes
PC-1200
600
1200
2 bytes
PC-800
400
800
4 bytes
PC-1066
533
1066
4 bytes
PC-1200
600
1200
4 bytes
Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)

Module
Throughput
(MBps)

1200 MBps
1400 MBps
1600
2133 MBps
2400
3200 MBps
4266
4800

Memory Packaging :
1. Single In line Memory Modules .
2. DIMM .
3. RIMM .
4. SO DIMM .
5. Micro DIMM .
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Cooling Systems :ىي عملية إزالة اغبرارة اليت تنبعث من مكونات اغباسوب  .معظم مكونات اغباسوب تبعث حرارة عالية
جداً وإذا مل تتم معاعبة ىذه اغبرارة ستقوـ بإتالؼ اعبزء الذي تنبعث منو اغبرارة وسيؤثر على سالمة
اغباسوب .
اؼبراوح Fans :
سؤاؿ  :ماىي األماكن اليت يبكن أف أضع عليها اؼبراوح  Fansوماىي وظيفة اؼبراوح وكيف تعمل ؟

يوجد هبذا ال ػ  Caseمراوح مروحة أمامية تقوـ بشفط اؽبواء من اػبارج وتوزيعو داخل اللوحة األـ على ال ػ
 HDDوالػ  CPUوالكروت وىذا اؽبواء بارد  ,أما اؼبراوح اػبلفية فمهمتها تتمثل يف طرد اؽبواء الساخن
اؼبنبعث من العتاد ايل خارج ال ػ . Case
 ال ػ  Power Supplyأيضاً توجد فيو  Rear exhaust fanتقوـ بطرد اؽبواء الساخن من
داخلو ايل اػبارج .
 ال ػ  CPU Fanوىي مروحة مثبت عليها جزء أؼبونيوـ يسمى  Heat Thinkوظيفتو إمتصاص
اغبرارة من على اؼبعاجل وتقوـ اؼبروحة بدورىا وىو طرد اغبرارة ايل اػبارج .
 ال ػ  Video Card Chipset Fanيوجد على كروت الفيديو أيضاً مراوح تربيد تقوـ بتربيد ال ػ
 CPUاػباص بكرت الشاشة  ,وال ػ  Memory Module Fanوىي مراوح تربيد يبكن أف
تقوـ بًتكيبها على الذاكرة .
 الػ  H.D.Dأيضاً يبكن أف نقوـ بًتكيب مروحة عليو للتربيد أو  Heat Thinkلتربيده أو
إمتصاص اغبرارة منو .
 ال ػ ( Thermal Greaseالدىن اغبراري) وىي اؼبادة اليت توضع على اؼبعاجل أي بُت اؼبعاجل وال ػ
. Heat Think
التربيد السائل Liquid Cooling :
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وىذه الطريقة تعمل بًتكيب  Blockعلى ال ػ CPUوتبدأ دورة مرور السائل  ,وستبدأ من ـبزف السوائل
( )Reservoirعرب مضخة ( )Pumpتقوـ بضخ السائل ايل ال ػ  CPUوىو ماء بارد وايل ال ػ
 CPU Blockوىبرج منو ماء ساخن ايل الػ  Radiatorووظيفتو ىي تربيد السائل الساخن (من
خالؿ مروحة  Fanاو  Heat Thinkكباس التربيد) وإخراجو ايل  Reservoirوتستمر الدورة
ىكذا  ,ولكن ىذا النظاـ غايل جداً .
الرسم التايل يوضح دورة التربيد السائل -: Liquid Cooling
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أنابيب اغبرارة Heat Pipes :
وىي تقوـ بسرعة بنقل اغبرارة من منطقة ايل أخرى وىو عبارة عن أنبوبة من النحاس أو األؼبنيوـ موصولة
من اػبارج باؼبعاجل  CPUوداخل ىذه األنبوبة يوجد سائل ودبجرد أف تنبعث حرارة من اؼبعاجل ذبعل
السائل يتبخر ويذىب نقطة باردة ويتكثف ويرجع ايل حالتو الطبيعية ويرجع مرة أخرى وىكذا .
الرسم التايل يوضح دورة التربيد -: Heat Pipe

ونفس ىذه التقنية يتم إستخدامها أيضاً مع كروت الشاشة . VGA Card

Storage Device :
33
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وىو وسط التخزين االساسي يف اغباسوب ووبفظ البيانات للفًتات طويلة ويتكوف من ثالثة مكونات
أساسية ىي -:
 Hard Disk .1القرص الصلب إذا مت فتحو من الداخل ستجده مكوف من ؾبموعة من
األسطوانات وتسمى  Plattersوىي اليت خزبزف عليها اؼبعلومات ويوجد ؿبور يف وسط ىذه
األسطوانات يسمى عمود الدوراف ويوجد بو أيضاً رأس للقراءة والكتابة & Head Read
. Write
 Controller .2وىي اؼبتحكم يف تشغيل الػ  H.D.Dوتوجد على ظهر الشروبة اإللكًتونية
داخل القرص الصلب وىي عبارة عن  Chipويوجد منها نوعُت  SATAو . PATA
 Host Adapter .3وىي عبارة عن الفتحة اليت تقوـ بتوصيل الػ  H.Dمع اللوحة األـ .
Disk Geometry :
مكونات القرص الصلب من الداخل ىي -:
1. Spindle
ؿبور الدوراف
2. Platters
أسطوانات فبغنطة
3. Read/Write Head
رأس القراءة والكتابة
4. Actuator Arm
ذراع تشغيل

 Spindle .1ىي عبارة عن أنبوبة مرتكزة عليها األسطوانات الػ  Plattersوتعمل على دوراهنا ,
وىنالك مصطلح  RPMوىو يعٍت معدؿ سرعة دوراف الػ  Spindleيف الدقيقة الواحدة وىو
إختصار لػ ( )Revolution Per Minuteوكلما زاد عدد لفات ال ػ  H.Dكاف أفضل .
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 Platters .2ال ػ  H.Dوبتوي على ؾبموعة من الػ  Plattersعلى حسب تصميم القرص وىي
مغطاة من الناحيتُت دبادة مغناطيسية يبكن زبزين البيانات عليها  ,وجانيب ىذه الػ  Plattersترقم
كما بالشكل -:

األسطوانة األوىل ربتوي على  Side0و Side1واألسطوانة الثانية ربتوي علىSide2
و , Side3وكل  Sideمن ىذه األسطوانات وبتوي على  Tracksمسارات وىي األماكن اليت
يتم زبزين البيانات عليها وىي تبدأ أيضاً من  .... 3-2-1ويبدأ ترقيمها من اػبارج .
ومت تقسيم ىذه اؼبسارات ايل وحدات أصغر تسمى  Sectorsويتم تقسيم الػ  Trackايل
 Sectorsليتم زبزين كم كبَت من البيانات فمثالً عند زبزين أغنية  Audioعلى األسطوانة يتم
زبزينها يف  Trackكامل حىت ولو كانت مساحة األغنية أقل من الػ  Trackأما أغاين الػ
 MP3فيمكن زبزين أكثر من ملف  MP3يف الػ  Trackالواحد  ,وكل  Sectorوبتوي
على مساحة قدرىا  512 byteويبدأ ترقيمو من  ....... 3-2-1اخل .
الرسم التايل يوضح الػ  Tracksوالػ -: Sectors

ملحوظات Notes :
Master Boot Record (MBR) :
ىو عبارة عن الػ  Sectorاألوؿ يف الػ  Trackاألوؿ يف الػ  Sideاألوؿ يف الػ  Platterاألوؿ  .وىو
وبتوي على الكود أو الشفرة اليت تعمل على إقالع  OSيف جهاز اغباسوب .
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Clusters (Allocation Units) :
ىو عبارة عن عن ؾبموعة من الػ  Sectorsأي أف الػ  Clusterالواحد وبتوي على ؾبموعة من الػ
 Sectorوىي الوحدات اليت تستخدـ يف زبزين البيانات .
عند القياـ بعمل  Formatللقرص الصلب أو الفالش فإف ىذه العملية ىي اليت توـ بإنشاء الػ
 Clustersعلى القرص او الػ  Flash Memoryويقوـ بتحديد حجم الػ . Cluster
وىنا البد من معرفة اؼبعلومة التالية وىي ال يبكن ألكثر من ملف أف يتم زبزينو يف نفس الػ Cluster
ولكن يبكن ؼبلف واحد أف يتم زبزينو يف أكثر من . Cluster
قل حجم الػ  Clusterكلما كاف أفضل .
وؽبذا كلما َّ

Cylinders :
ىي عبارة عن نفس الػ  Trackيف صبيع اعبوانب لكل الػ  , Platterوالرسم التايل يوضح ذلك -:

 Read/Write Head .3كل جانب من جوانب األسطوانات يوجد لديو رأس للقراءة والكتابة
 Read/Write Headخاص بو وصبيع ىذه الرؤوس مربوطة بعمود واحد Spindle
وتتحرؾ مع بعض وىي ال تالمس سطح ىذه األقراص ولكن يوجد فراغ صغَت جداً بُت رؤوس
القراءة والكتابة وسطح ىذه األقراص وإذا المست ىذه الرؤوس سطح األسطوانة سوؼ تتلف صبيع
اؼبعلومات اليت عليها  .الرسم التايل يوضح ذلك -:

تقنية الػ : CHS
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وىي إختصار لػ  Cylinder Head Sectorوىي عبارة عن معادلة يتم هبا حساب مساحة الػ
 H.Dوىي كالتايل -:

No of Cylinder × No of Heads × No of Sector per Track × 512byte Per
Sector
Example:
Given : 4.092 Cylinders , 16 heads , 63 sector per Track
)4.092 × 16 × 63 × 512 = 2.111.864.832 (2.1 GB

 Actuator Arm .4وىي عبارة عن أزرع موصل عليها رؤوس القراءة والكتابة وموصولة بسواقة .
Head Actuator Mechanism :والتقنية اؼبستخدمة يف تريك األزرع يوجد منها طريقتُت -:
1. Stepper motor actuators .
2. Voice coil actuator .
 Stepper Motor Actuator .1وىذه الطريقة تعمل بالكهرومغناطيسية ويف نفس الوقت
يوجد جزء ميكانيكي ويتحرؾ فيها الزراع حركة واحدة دبقدار معُت وثابت وىذه التقنية قديبة .
واألقراص اليت تعمل هبذه التقنية عرضة لألعطاؿ وذلك نسبة لتحريك Read/Write Head
على القرص يف الػ  Tracksوىذه الػ  Tracksربتفظ باؼبعلومات ومع سرعة اإللتفاؼ حجم
اؼبعدف على الػ  Trackيتعرض للتمدد واإلنكماش وهبذا أماكن الػ  Tracksزبتلف والػ
 Stepper Motorلو حركة ثابتة لذلك ال يتكيف مع ىذا التمدد واإلنكماش فعند ذىابو ايل
مكاف ال ػ  Tracksومل هبد اؼبعلومات ال يستطيع التحرؾ ايل اؼبكاف اآلخر وهبذا يفقد اؼبعلومات .
 Voice Coil Actuator .2وىي التقنية اؼبستخدمة حالياً وتعمل ىذه الطريقة بأف مت وضع
الزراع يف ؾباؿ مغنطيسي أي بُت مغنطيسُت وعلى حسب شدة التيار تعمل ىذه الذراع على
التحرؾ يبُت ويسار ومت إستخداـ تقنية تسمى  Sevoوىذه التقنية سبكن رأس القراءة من القراءة
من الػ Tracksوما حولو  ,ومت ىنا إستخداـ  Electro Magneticبالكامل لذلك ال ذبد
لو صوت .
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Voice coil actuators

Stepper motor actuators

Characteristic

) Fast (much quieter
No
No
None required
Excellent
Yes

Slow
)Yes (very
Yes
Periodic reformat
Poor
Not usually

Relative access speed
Temperature sensitive
Positionally sensitive
Preventive maintenance
Relative reliability
Automatic head parking
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ATA :
وىي إختصار لكلمة  AT Attachmentوىنالك مصطلح آخر  IDEوىو إختصار لػ
 Integrated Device Electronicsوىذين اؼبصطلحُت خاصُت بطريقة توصيل الػ Hard
 Wareلألقراص الصلبة واألقراص الليزرية على اغباسوب  ,وىي القواعد اؼبتبعة ألجل التوافقية مع األجهزة
من ـبتلف الشركات اؼبصنعة .
وأوؿ ظهور كلن  ATA1وىي عبارة  Data Cableربتوي على  40 Pinsطرؼ مثبت على
اللوحة األـ واآلخر مثبت على القرص الصلب أو مشغل األقراص اؼبدؾبة .
ويف  ATA1يوجد تقنيتُت يف األقراص الصلبة ولديها سرعات متفاوتة وىذه التقنيتُت نبا -:
1. Addressing (PIO) .
2. DMA Mode Addressing .
والفرؽ بينهما يف اعبدوؿ أدناه -:
DMA mode addressing
2.1
4.2
8.3

direct memory access
Single word DMA mode 0:
Single word DMA mode 1:
Single word DMA mode 2:

ال تنتظر اإلذف من اؼبعلج بل تقوـ بالوصوؿ مباشرة ايل الذاكرة

(PIO) addressing
using programmed I/O
PIO mode 0
3.3 MBps
PIO mode 1
5.2 MBps
PIO mode 2
8.3 MBps

كل عملية تتم يف  H.Dال بد أف تأخذ اإلذف من اؼبعاجل

وكاف أقصى حد أو حجم الػ  H.Dيف ىذه التكنولوجيا من  10-5وحد أقصى .12 MB
ويستحدـ فيها -:

ATA2 :

)1. High Capacity with LBA (ECHS
وىي تقنية تعمل على زيادة حجم  H.Dيف اغباسوب أي تركيب  H.Dدبساحات كبَتة أكرب من
 ATA1وىي تدعم حىت . 8.4 GB
)2. Not Just Hard Drives any More (ATAPI
األماكن اليت يتم فيها تركيب الػ  H.Dعلى اللوحة األـ يبكن أف تركب عليها أيضاً الػ CD ROM
والػ . Magnetic Tape
3. More Drivers With ATA-2
وىي إمكانية تركيب أكثر من  H.Dوأكثر من  CD ROMولكن ليس أكثر من 4 Drives
4. Increased Speed :
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ويف  ATA 2تطورت السرعة ما بُت
(PIO) addressing

DMA mode.
4.2
13.3

direct memory access
Multiword DMA mode 0:
Multiword DMA mode 1:

16.6

Multiword DMA mode 2:

using programmed I/O
PIO mode 3
11.1 MBps
PIO mode 3
16.6 MBps

ATA 3 :
1. S.M.A.R.T
يف ال ػ  ATA 3ىنالك تكنولوجيا وىي  Smartوتقوـ بفحص وربليل وإعطاء تقرير عن الػ  H.Dذاتياً
من خالؿ برنامج بداخلو والبد للوحة األـ أف تدعم ىذه اػباصية لتتمكن من معرفة ال ػ  H.Dتالف أـ
جيد .
وأستخدمت ىذه التكنولوجيا نفس سرعات  ATA 2ومل تقم بزيادة السرعة .
2. Security Function
وىي وضع  Firm Wareعلى ال ػ  H.Dيبكن من خاللو تأمُت الػ  H.Dبكلمة مرور من خالؿ لػ
. BIOS
ATA 4 : ATA 33
1. Ultra DMA
أستخدمت ىذه التقنية لزيادة السرعة وقد وصلت ايل  33.3 MBpsمن خالؿ تقنية Bus
 Masteringوىي تعمل على أف يتصل أي جهازين مع بعضهما من دوف الرجوع ايل اؼبعاجل أي يبكن
للػ  H.Dأف يتعامل مع الكروت وال ػ  RAMدوف الرجوع ايل اؼبعاجل .
ATA 4 Defined Three Ultra DMA Modes : Ultra DMA Mode 0 : 16.7 MBps .
 Ultra DMA Mode 1 : 25.0 MBps .
 Ultra DMA Mode 2 : 33.3 MBps .
2. INT 13 Extension
وىي تقنية يبكن من خالؽبا تركيب  H.Dحىت  128GBعن طريق ربديث ال ػ  BIOSعلى اللوحة
األـ  ,وهبذا إنتهت تقنية . CHS
ATA 5 : ATA 66
1.More Speed
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 Ultra DMA Mode 3 : 44.4 MBps .
 Ultra DMA Mode 6 : 66.6 MBps .
وومت تزويد السرعة من خالؿ صناعة نوع آخر من أنواع ال ػ  Data Cableوطريقة تركيبو وىو وبتوي على
 40فتحة و 80سلك ومقسم على ثالثة فقرات واحدة يتم تركيبها على الػ  H.Dواألخرى على اللوحة
األـ والثالثة تعمل ك ػ  Slaveكما بالرسم - :

ATA 6 : ATA 100
1.More Speed
ويبكن فيها تركيب  H.Dحىت  144 Peta Bytesمن خالؿ تزويد  LBAايل  48 bitبدالً من
 24 bitوذلك من خالؿ اؼبعادلة :
248 × 512 = 144 Peta byte
2.More Speed
ومت تزويد السرعة ايل  100 MBمن خالؿ نفس الكيبالت يف . ATA 5
ATA 7 : ATA 133
وىذه التكنولوجيا مل تستمر كثَتاً الف السلك عريض ويف شكل أسطوانو ويتم تركيبو على  Pinويبكن ؽبذه
الػ  Pinأف تتعرض للكسر  ,واليبكن فك وتركيب ال ػ  H.Dواعبهاز يعمل  ,وفيها طهرت تقنية ال ػ
 SATAوىي كيبال رفيعة وظبيت  ATAبال ػ  , PATAوال ػ  SATAال يبكن تركيب أكثر من
جهاز عليها وطوؿ الكيبل يصل ايل واحد مًت .
وىذه الكيبالت أسرع بػ  30ضعف من ال ػ  PATAوسرعاهتا كالتايل - :
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)– SATA 1.5 Gbit/s (First generation
)– SATA 3 Gbit/s (Second generation
)– SATA 6 Gbit/s (Third generation
ويوجد ىنالك أيضاً كيبل  eSATAوسرعتو تصل ايل  3000 Mbit/sوىو أعلى من ال ػ
 FireWire 800والذي تصل سرعتو ايل . 786 Mbit/s
Performance :
1. Spin speed
2. Seek time
3. Latency
4. Access time
 Spin Speed .1وىي معدؿ دوراف األسطوانات  Plattersوكلما زاد معدؿ دوراف األسطوانات
كلما كاف وصوؿ اؼبعلومات أسرع  ,ويستخدـ مصطلح Rotations Per Minute
) (RPMوىي عدد اللفات يف الدقيقة الواحدة .
 Seek Time .2وىو عبارة عن معد الوقت الذي يستغرقو ال ػ  H.Dللذىاب ايل  Trackمعُت
أي مقدار الوقت الذي يأخذه للتحوؿ من ال ػ  Trackالذي يعمل عليو ايل  Trackآخر .
وىذا الوقت غَت ثابتلذلك نتعامل بكلمة معدؿ لتباعد ال ػ  Tracksفيما بينها .
فالوقت الذي يستغره للتحوؿ من  Track0ايل  Track1غَت الذي يأخذه من  Track0ايل
قل وقت التنقل كلما كاف ىذا القرص جيد ويتم حسابو بالػ
 , Track2وكلما َّ
 . Millisecondالرسم التايل يوضح ذلك -:

 Latency .3وىي مقدار الزمن الذي يأخذه ال ػ  H.Dللذىاب ايل  Sectorمعُت حبيث أف ال ػ
 Headيكوف على ىذا ال ػ  Sectorوىيي أيضاً ربسب بال ػ . Millisecond
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 Access Time .4وىي عبارة عن معادلة ربتوي على  Seek Timeو Latencyوالناتج ىو
قل الناتج كاف ىذا أفضل  .الرسم التايل يوضح مكونات القرص
 Access Timeوكلما َّ
الصلب -: HDD

Storage Device :
Solid – State Device (SSD) :
والػ  SSDىو نوع جديد من أنواع وسائط التخزين الصلبة وال يستخدـ مادة مغناطيسية لتخزين البيانات
عليو ولكنو يستخدـ أشباه موصالت ( )Semiconductorsوىو أرفع بكثَت من النوع األوؿ
 HDDوىو عبارة عن لوحة يوجد عليها عدة  ICويبكن توصيلو باللوحة األـ من خالؿ  SATAاو
 ATAعلى حسب ال ػ  . SSDالرسم التايل يوضح شكل القرص الصلب -: SSD
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Advantages & Disadvantages : .1ال يستهلك كهرباء لعدـ وجود موتورات عليو .
 .2الوصوؿ ايل اؼبعلومات بسرعة كبَتة جداً .
 .3إعتمادية عالية لعدـ وجود أعطاؿ (قليل األعطاؿ) .
 .4توجد منو سعات كبَتة .
 .5غايل الثمن .

Optical Storage Device :

1. CD – ROMS .
2. DVD – ROMS .
3. Blue Ray .
 CD ROMS .1متعارؼ عليو ويوجد بسعات صغَتة حبجم . 700 MB
 DVD ROMS .2يوجد منو عدة أنواع وبسعات ـبتلفة وسرعات ـبتلفة كالتايل -:
 Single Side Disc )aيتم زبزين البيانات فيو على ناحية واحدة فقط وىي حبجم .4.7 G
 Double Side Disc )bيتم زبزين البيانات فيو على الناحيتُت وىي حبجم . 9.4 GB
 DVD DL (Double Layer) )cتتم فيها كتابة البيانات على ناحية واحدة فقط ولكن
لديها طبقتُت أي أهنا ضعف  Single Side Discاي أف كل طبقة حبجم . 9.4 GB
 DL Technology to a Double – Sided Disc )dويتم فيها كتابة البيانات على
ناحيتُت وكل ناحية هبا طبقتُت أي أف حجمها يصل ايل . 17 GB
الرسم أدناه يوضح أنواع أسطوانات الػ  DVDاؼبختلفة -:

 Blue Ray Disc .3ويوجد منو أنواع متوفرة دبساحات كبَتة جداً كالتايل -:
 Single Side , Single Layer )aويتم كتابة البيانات عليها من ناحية واحدة فقط وهبا
طبفة واحدة سعتها . 25 GB
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 Single Side , Double Layer )bويتم كتابة البيانات عليها من ناحية واحدة فقط وهبا
طبفتُت واحدة كل طبقة بسعة  50 GBويوجد منو أنواع ربتوي على  4و  6طبقات بسعات
من (.)1-6 TB
 BD – RE )cوىي أسطوانة قابلة للقراءة والكتابة .
الرسم أدناه يوضح أنواع أسطوانات الػ  Blue Ray Discاؼبختلفة وسواقة األقراص اػباصة هبا-:

Tape Backup Device :
ويستخدـ لتخزين البيانات وفظو بعيداً عن اغباسوب وإسًتجاع البيانات منو عند فقداهنا من على اغباسوب
ويوجد منو نوعُت داخلي وخارجي  ,وىو رخيص الثمن ولكنو بطيء جداً وىو شبيو بأشرطة الكاسيت .
الرسم التايل يوضح شكل الشريط -:

وىنالك أنواع أخرى من وسائط التخزين مثل الػ  Flash Discو ال ػ . Flash Card
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Power Supply :
وىو من اؼبكونات األساسية يف اغباسوب والذي يقوـ بوظيفة مد اعبهاز بالطاقة الكهربائية .
Tasks & Specification Related to Power Supplies :
 .1يعمل على ربويل الطاقة الكهربائية من  ACايل  DCكالتايل :
+3.3 VDC , +5 VDC ,-5 VDC , +12 VDC -12 VDC

 .2ويسمح أيضاً بنسبة ذباوز يف اإللبفاض واإلرتفاع  +/-5%يف توليد ال ػ . VDC
 .3يقوـ حبماية اعبهاز من خالؿ ( )Fuseيوجد بداخلو يف حالة دخوؿ تيار  ACعايل  ,وأيضاً
عند دخوؿ تيار  ACمنخفض يقوـ ال ػ  Power Supplyبإطفاء اعبهاز .
 .4التحكم حيث يبد عتاد اغباسوب بالتيار  DCكل حسب حالة عملو مثالً عتاد اعبهاز يف حالة
 Wakeupزبتلف عنو يف حالة  Sleepففي الثانية وبتاج ايل طاقة أقل من األوىل .
تحذير Caution :

 .1عند عطل الػ  Power Supplyال رباوؿ إصالحو أبداً بل قم بتغيَته .
 .2قبل تركيب الكهرباء  ACتأكد من ال ػ  Switchخلف ال ػ  Power Supplyىل مؤشر
على  110vأـ . 240v
Power Supply Rating:
ؼبعرفة ال ػ  Power Supplyجيد أـ سيء يقاس بواسطة مقدرتو بكم من ال ػ  Wattيبكن أف يبد
اعبهاز  ,وكلما كاف مقدار ال ػ  Wattأكرب كلما كاف ال ػ  Power Supplyجيد  .ومعظم ال ػ
 Power Supplyذبدىا .250w
Types Of Power Supply :
 ATA .1قدمي جداً وحالياً ال وجود لو .
 ATX .2من األنواع اغبديثة واؼبستخدمة يف حالياً ووسبيز بوجود  Switchمن اػبلف on/off
ويبكن التحكم هبذا ال ػ  Switchمن خالؿ ال ػ  BIOSمن خيار Power Button
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 Functionوإختيار  Sus Pendفبهذا اػبيار عند الضغط على الػ  Switchال يتأثر اعبهاز
لتعطيل ىذا ال ػ .Switch
Connector
)(Molex

اؼبوصالت اػبارجية لل ػ The peripheral connector : Power Supply
)1. Yellow (+12v
)2. Black (Gnd
)3. Black (Gnd
)4. Red (+5v

SATA Power Cable :
وىي ربديث لل ػ  ATAوىو وبتوي علي  4 Pin Peripheral Cableولكن ال ػ SATA
وبتوي على  .ويوجد وصلو تعمل على ربويل  molexايل . SATA

Connector
)(SATA

Connector
)(Molex

ATX 24 Pins , 20 Pins , ATX 20 + 4 Pins : .3
ملحوظة :

ؼبعرفة أو فحص ال ػ  Power Supplyىل يعمل أـ ال  ,نقوـ بتشغيلو من دوف تركيبو يف
اغباسوب وذلك بالطريقة التالية من خالؿ توصيل الػكيبل األخضر مع أي كيبل أسود وإذا مل يعمل
فهذا يعٍت أنو متعطل  .والرسم التايل يوضح ذلك -:
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ATX 12 V Cable :
ويسمى أيضاً بػ  4 Pin ATX + 12v Power Cableويتم تثبيتو على اللوحة األـ ويبدىا بػ ػ
 12vويف أغلب اللوحات ىو الذي يبد ال ػ  CPUبالطاقة .
ولو أف ال ػ  Power Supplyلديك قدمي وال توجد بو ىذه الوصلة ىنالك وصلة Connector
تعمل على ربويل ال ػ  Molexايل . ATX 12vالرسم يوضح ذلك -:

Connector
)(ATX 12v

Connector
)(Molex

EPS 12 V Cable :
وىذا ال ػ  Cableخاص باللوحات اليت عليها إثنُت من ال ػ  CPUوكل  4 Pin 12v Cableأو 8
 Pinصبيعها تعطيك  12vعلى حسب ال ػ  Power Supplyوالبد من مراجعة دليل إستخداـ اللوحة
األـ قبل شراء ال ػ  .الرسم يوضح شكل الوصلة -:

Connector
)(EPS 12v
4 Wire Yellow
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6 Pin PCI Express Power Cable:
Standard for PCI Express Graphics (PEG)

 والرسم. 75w ويغذي كروت الشاشة وىذا الكيبل وبملPower Supply وىذا الكيبل ىبرج من ال ػ
-: يوضح شكل الكيبل
For Molex to PEG

Connector
(6 Pin)

8 Pin PCI Express Power Cable:
 وىو وبمل معو6 Pin  وىو تطوير للكيبلPCI Express 2.0 ـ مع وجود ال ػ2007 وظهر يف العاـ
-:  والرسم يوضح شكل الكيبل. 150w

Connector
(8 Pin PCI Express 12v)
Power Cable

: تحذير
. 8 Pin PCI Express  و8 Pin EPS 12v البد من التفريق بُت الكيبلُت
8 Pin PCI Express

EPS 12v

Latch
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فالفرؽ بُت الكيبلُت أف مشاؿ ال ػ  Latchيف كيبل ال ػ  PCI Expressال يوجد بو فراغ فيما بينهما فال
يبكن تركيبو على اللوحة األـ  ,أما  EPS 12vفتوجد بو فراغات بُت  Pinsفعند تركيبو مكاف ال ػ PCI
ستحدث مشكلة يف اغباسوب .
أيضاً يف  EPS 12vقبد الػػسلوؾ باللوف األصفر على جهة ال ػ  Latchأما يف ال ػ PCI Express
فنجد على جهة ال ػ  Latchالسلوؾ باللوف األسود .
Using AC Adapter :
ويستخدـ على أجهزة اغباسوب احملمولة بدالً من ال ػ  Power Supplyوىو يقوـ بتحويل AC

 240vايل  DC 20vويقوـ بتوزيعها على اؼبكونات الداخلية للحاسوب احملموؿ كل على حسب
حاجتو  .الرسم يوضح شكل ال ػ -: AC Adapter

وىي األجهزة األجهزة اليت تستطيع من خالؽبا إدخاؿ معلومات ايل نظاـ اغباسوب أي ايل مكونات
اغباسوب الداخلية مثل (.)RAM, video RAM, flash memory, or disk storage
Input Device :
1. Mouse .
2. Key board .
3. Barcode Reader .
4. Multimedia Device .
5. Biometric Device .
6. Touch Screen .
7. KVM .
 Mouse .1أوؿ ظهور لو يف العاـ 1984ـ ويعرؼ أيضاً بال ػ Motion Detection
 Mechanismميكانيكية اغبركة ويستخدـ إما كرة أو ضوء من من ربت للحركة وهبد من
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السلكي والالسلكي ويوجد هبا أيضاً ما يسمى بال ػ  wheelأو  Scrollوتوجد يف وسط اؼباوس

للتمرير أعلى وأسفل .

وتوجد منو أنواع مختلفة -:

 Pointing Sticks )1وتوجد يف أجهزة اغباسوب احملمولة وىي عبارة عن دائرة صغَتة يف
لوحة اؼبفاتيح وغالباً ما توجد على أجهزة . Lenovo
Tablets )2وتستخدـ للكتابة خبط اليد من خالؿ قلم على شاشة اغباسوب .
Touch Pad )3يوجد على أجهزة اغباسوب احملمولة وىو يستخدـ كماوس يف ىذه األجهزة .
Track Ball )4وىي عبارة عن ماوس ولكن توجد الكرة باألعلى .
الرسوـ التالية توضح أشكاؿ اؼباوس اؼبختلفة -:
Pointing Sticks

Tablets

Touch Pad

Track Balls

 Key Board .2وىي لوحة تتكوف من ؾبموعة من األزرار ربتوي على حروؼ وأرقاـ ورموز ,
وتوجد وصلة ىذه اللوحة اليت يتم تركيبها على اغباسوب باللوف البنفسجي ويوجد عدة أشكاؿ من
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وصالت ال ػ  Key Boardمنها ( , )USB, P/وتوجد بعدة أشكاؿ على حسب الشركة
اؼبصنعة .
 Barcode Reader .3وىو عبارة عن جهاز ولكنو ال يقوـ بإدخاؿ ورؽ أو تصويره يف
اغباسوب  ,ولكنو يقوـ دبسح ال ػ  Barcodeاؼبوجود على اؼبنتجات وال يوجد منتج لديو نفس ال ػ
على اؼبنتج .
ؼبنتج آخر وذبده هبذا الشكل
وىو يستخدـ نوع من أنواع اإلضاءة ويتم توجيهو كبو ال ػ  Barcodeعلى اؼبنتج فاللوف األسود
يقوـ بإمتصاص الضوء أما األبيض فيعكس اإلضاءة على ال ػ  Barcode Readerوهبذا يقوـ
ال ػ  Barcode Readerبتسجيل بيانات اؼبنتج على النظاـ .
ومصدر ىذه اإلضاءة إما  Laserأو LEDويتم توصيلو باعبهاز بواسطة  USBويوجد منو
 Wirelessأيضاً .

Barcode
Reader

 Multimedia Device .4وىي أي أجهزة يوجد عليها صوت وحركة ومثاؿ ؽبا
Webcamsوىي تقوـ بعرض الصورة فقط وال تستطيع التسجيل  ,ويستخدـ معها اؼبايكرفوف
والذي يعترب أيضاً من أجهزة اإلدخاؿ .
 Biometric Device .5ىي عبارة عن األجهزة اليت تنقل مواصفات الكائن اغبي ايل
اغباسوب  ,منو األجهزة التالية -:
 )1بصمة اليد
 )2بصمة العُت
 )3بصمة الصوت
 )4بصمة شكل الوجو
 Touch Screen .6ىي شاشة عادية وتأخذ األوامر من خالؿ اللمس باألصابع وىي توجد
على أجهزة ( )PDA / ATMوتوجد أيضاً على اعبواالت وبعض أجهزة اغباسوب احملمولة .
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 KVM .7وىي إختصار لكلمة  Keyboard Video Mouseوىو يستطيع تشغيل عدد
من اغبواسيب بإستخداـ كيبورد واحد وماوس واحد وشاشة واحدة  ,ويبكن إستخدامو مع األجهزة
احملمولة أيضاً وال ػ  Docking Stationأو ال ػ . Server Room

Adapter Card :
ىو عبارة عن لوحة إلكًتونية او دائرة إلكًتونية تعمل على زيادة وظيفة معينة للجهاز  ,ويتم توصيلها جبهاز
اغباسوب بعدة طرؽ ( )ISA , PCI , PCIe , AGPومن أمثلتها ال ػ  Video Cardو ال ػ
 Sound Cardوغَتىا .
ويوجد لوحات توجد عليها من اػبلف فتحات للسماعات تسمى ( )SPDIFوىي إختصار لكلمة
 Sony/Philips Digital Inter Faceبعضها يتم توصيلها بكيبالت  Coaxialوأخرى
تستخدـ ال ػ  Fiber Opticوالبد أف تستخدـ معها ظباعات  Digitalإلخراج صوت نقي .
وطرؼ الكيبل ال ػ يستخدـ طرؼ يسمى ( )RCA Jackأما طرؼ ال ػ  Fiber Opticيستخدـ ما
يسمى (. )TOS Link
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RCA Jack

TOS Link

ويوجد ما يسمى بال ػ  TV Tuner Cardو  Video Capture Cardوتستخدـ يف تسجيل
البث التلفزيوين أو الدهبيتاؿ وتوجد بكثرة يف ؿبالت تصوير اؼبناسبات لتوصيل الكامَتات وتسجيل الفيديو
وطبعو على أسطوانات .
Under Standing Display Device :
يوجد مصطلح يسمى ) Video Display Unit (VDUوىو الوسيلة اليت ترى من خالؽبا
اؼبعلومات اليت زبرج من اغباسوب .
Video Display Type :
1. CRT Display (Cathod Ray Tube) :

وطريقة عمل ىذه الشاشاات تتمثل يف أنو يوجد يف ذيل الشاشة من الداخل مسدسات إلكًتونية
 Electron Gunsوىي ثالثة مسدسات تقوـ بإطالؽ اإللكًتونات وكل واحد منها منها مسؤوؿ عن
إطالؽ لوف معُت من ثالثة الواف ىي (أزرؽ – أخضر – أضبر) أو ما يسمى إصطالحاً ب ػ (. )RGB
ويقوـ بإطالؽ اإللكًتونات وذلك من خالؿ طلب تسخُت ليخرج من اؼبسدس ما يسمى ب ػ Electron
 Beamsشعاع إلكًتونات ويصل ايل الشاشة يف األماـ ويصطدـ بالفسفور الذي يوجد خلف شاشة
الزجاج مكوناً إضاءة على شاشة الزجاج .
ودبا أف اإللكًتونات سالبة فوصوؽبا ايل األماـ لإلصطداـ مع الفسفور .يكوف ذلك من خالؿ قطب موجب
يوجد يف األماـ تتجو كبوه اإللكًتونات السالبة .
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اإللكًتونات اليت زبرج من اؼبسدسات وىي ثالثة مسدسات كل مسدس يوجو كبو الفصفور واؼبكوف من
ثالثة طبقات ( )RGBوكل مسدس موجو ةكبو لوف معُت من الثالثة الواف ويتم توجيو ىذه اإللكًتونات
كل حسب لونو بواسطة ( )Coilيقوـ بتوجيو شعاع اإللكًتوف ايل أعلى وأسفل ويبنةً ويسرى لتوجيهو كبو
اؽبدؼ (أي اللوف اؼبعٍت بو) ولكي يتم توجيو الشعاع ايل النقاط أو اللوف اؼبعٍت بو بالضبط مت إستخداـ
مايسمى ( )Shadow Maskوىي عبارة عن قطعة معدنية توجد هبا فتحات دقيقة ىدفها إصطياد
الشعاع وتوجيهو للوف احملدد ويبكن للفتحة الواحدة أف يبر من خالؽبا الثالثة شعاعات ولكن كل واحد منها
يبر خالؿ زاوية معينة وىي تكنولوجيا قديبة .
وإستخدمت تكنولوجيا جديدة تسمى ( )Aperture Grilleوبدالً عن النقاط اؼبلونة أصبحت خطوط
طولية وإستخداـ شبكة من اػبلف بدالً من الفتحات .

The are 3 Ways to Meausure a CRT Monitor's Image Quality :
 Dot Pitch )1وىي اؼبسافة ما بُت نقطتُت من نفس اللوف وتقاس ياؼبليميًت وتًتاوح اؼبسافة ما بُت
 0.18-0.39 mmوكلما قلت اؼبسافة كانت الشاشة أفضل وىي تأيت مع التصنيع أي ال يبكن
التحكم هبا .
 Refresh Rate (Vertical Refresh Rate) )2وىي مقدرة اؼبسدس اإللكًتوين على
إرساؿ إلكًتونات تقوـ بتغطية صبيع النقاط على الشاشة كم مرة يف الثانية الواحدة ويبكن التحكم
بو من خالؿ نظاـ التشغيل على اغباسوب  .ويقاس بال ػ . Hz
 Resolution )3ويبكن التحكم هبا من خالؿ نظاـ تشغيل اغباسوب فأي صورة تتكوف من
ؾبموعة من ال ػ  Pixelsوال ػ  Monitor Resolutionsيتم حساهبا كالتايل :
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)(Horizontal Pixels × Vertical Pixels
مثالً (  )480 × 640حاصل ضرب ىذين الرقمُت يبثل عدد النقاط  Pixelsاؼبستقلة على
الشاشة بالكامل .
2. LCD Display(Liquid Crystal Display ) :
وىي اؼبستخدة يف أجهزة اغباسوب احملمولة واؼبكتبية وشاشات العرض .

مميزات شاشات ال ـ - : LCD

 .1رفيعة .
 .2سهلة اغبمل .
 .3إستهال أقل للكهرباء .
 .4ال زبرج إشعاع يؤذي العُت .
 .5ال يوجد هبا ؾباؿ مغناطيسي .
وؼبعرفة كيفية عمل ىذه الشاشات البد من معرفة مصطلحُت األوؿ ( )Polarizingاإلستقطاب وىو
موضوع كبَت جداً واؼبصطلح الثاين ( )Liquid Crystalالسائل الكريستايل .

وكيفية عمل ىذه الشاشات يف أبسط شرح كالتايل :
أي مصدر ضوء سواء الشمس أو اي ضوء ىبرج يف شكل موجات ـبتلفة غَت مستقطبة
( )Unpolorized Lightويوجد ما يسمى ( )Polarizing Filterيعمل على مرور اؼبوجات
العمودية فقط اؼبنبعثة من وحدة اإلضاءة يف الطرؼ اػبلفي لشاشة ال ػ  LCDويوجد ( Polarizing
 )Filterآخر يسمح دبرور موجات الضوء األفقية أي أنو ال يسمح دبرور موجات الضوء العمودية وهبذا ال
تبعث ىذه الشاشات الضوء  .الرسم التايل يوضح ما ذكر أعاله بطريقة أبسط .

 Liquid Crystalأي السائل الكريستايل ويتميز بأف جزيئاتو شبو صلبة ولديو القدرة على تغيَت إذباه
الضوء وتتأثر بالتيار الكهربائي أي أهنا تستطيع اإللتفاؼ وجزيئآتو مًتاصة .
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Light
Polorizing Horizontal

Polorizing Vertical

الضوء من اػبلف ويبر من خالؿ ( )Polarizing Filterاألفقي ويذىب ايل السائل الكريستايل وعند
إعطاء ىذا السائل كهرباء يستطيع أف يغَت من شكلو وبالتايل يبنع الضوء من اؼبرور .
How Pixels are Switch Off :
وىي كيفية ظهور نقاط سوداء يف الشاشة  ,أوالً خلف الشاشة ال ػ  LCDتوجد ؼببة تقوـ بإرساؿ الضوء
وسوؼ تدخل صبيع موجات من خالؿ اؼبستقطب األفقي وسينتج ضوء كل موجاتو أفقية وىنا ستنطفيء
من خالؿ تشغيل ترانزستور بإدخاؿ الكهرباء عليو عليو  .عندىا ستتغَت جزيئات السائل الكريستايل وتأخذ
الشكل األفقي ويبر الضوء بصورة أفقية وعندىا سيمر باؼبستقطب العمودي ويبنع دخوؿ الضوء .
مثاؿ ؽبذا يف الساعات الرقمية
الرسم التايل يوضح ما ذكر سابقاً :
pixels are switched off

pixels are switched on

Major Types Of LCD Display :
1. Passive – Matrix Screens .
2. Dual Scan "is Apassive Matrix Variant" .
3. Active-Matrix Screens .
 Passive – Matrix Screens )1يف ىذه الطريقة يتم تقسيم الشاشة ايل ؾبموعة من
الًتانزستور يف صفي عمودي وصف أفقي من الناحيتُت وإلضاءة نقطة معينة من الشاشة يتم تشغيل
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ترانزستور أفقي وترانزستور رأسي وىذه النقطة تكوف إلتقاء الًتانزسًتين حبجب الضوء عنها  ,ومن
عيوب ىذه الطريقة وجود خطوط أفقية أو عمودية على الشاشة يعٍت أف الًتانزستور قد إحًتؽ وال
يبكن معاعبتو أبداً  .وأيضاً عملية  Refresh Rateيف الًتانزستور ومدى حساسيتو كانت
ضعيفة جداً ويظهر ذلك عند ربرؾ ربريك اؼباوس من نقطة ايل نقطة ال تظهر اغبركة وترى اؼبؤشر
يف النقطة الثانية مباشرة  .الرسم التايل يوضح ىذه العملية :

Pixels

Transisters

 Dual Scan )2نفس الطريقة األوىل ولكن مت تطويرىا بتقسيم الشاشة ايل قسمُت حبيث يتم عمل
( )Dual Scanمسح ثنائي إلعطاء جودة أكثر .
 Active-Matrix Screens )3يف ىذه الطريقة يوجد خلف كل  Pixelترانزستور وهبذا قبد
أف  Refresh Rateأفضل بكثَت وأف عدد ال ػ  Pixelsثابت يف ال ػ  LCDوىذا ىو
اإلختالؼ ما بينها وال ػ . CRT

Project System :
وىو اعباز الذي يتم توصيلو باغباسوب اؼبكتيب او احملموؿ ويستخدـ الضوء يف عرض الصورة على لوح أو
على اغبائط  .ويوجد يف القاعات وذبده على السقف بواسطة حامل أو ذبده داخل حقيبة للتجواؿ بو
وضبلو ألي مكاف  .وىو كما بالرسم التايل -:
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Data Projection Use One Of The Following Technologies :
1. Liquid Crystal Display )LCD(Projectors .
2. Digital Light Processing (DLP) Projectors .
 LCD Projectors )1يوجد على ىذا النوع من الربوجكتورات ؼببة لديها قوة إضاءة عالية جداً
ويوجد أماـ ىذه اللمبة ( )Dichroic Mirrorوىي عبارة عن مرآة تقوـ بأخذ الضوء األبيض
من ( )Projection Lampوعكسو على ثالثة الواف ( )RGBايل ثالثة مرايات أخرى كل
مرآة تعكس ؽبا لوف واحد من ىذه األلواف .
ومن خالؿ اؼبرايات األخرى يتم عكس الثالثة الواف ( )RGBوصوالً ايل ثالثة  LCDكل
واحدة ـبصصة للوف واحد  .ويتم ذبميع الثالثة الواف من ال ػ  LCDايل ما يسمى بال ػ ومن خالؿ
العدسة األمامية للربوجكتور زبرج الصورة على اغبائط أو اللوحة أماـ الربوجكتور  .الرسم التايل
يوضح الشرح بصورة أبسط :
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 DLP Projectors )2ىذا النوع أيضاً توجد بو ؼببة تقوـ بإرساؿ الضوء ايل Condensing

 Lensومنها ايل  Color Wheelوىي عبارة عن دائرة ربوي الثالثة الواف األساسية
( )RGBوىي يف حالة دوراف دائم وأمامها عدسة أخرى يبر من خالؽبا الضوء ويذىب ايل
 DMD Micro Mirror Arrayوىي عبارة عن  chipربوي قخرابة اؼبليوف مرآة دقيقة
وكل مرآة مسؤولة عن  Pixelتقوـ بعكس الضوء كل على حدا وعمل مزج فيما بينهم بواسطة
اؼبعاجل وبذلك ىبرج الضوء من العدسة األمامية للربوجكتور مكوناً الصورة  .الرسم التايل يوضح
ذلك :

تحذير :
عند تشغيل الربوجكتور ؼببة الربوجكتور خزبرج سخونة عالية جداً فلذلك توجد داخلو مروحة تعمل على
تربيد اللمبة والربوجكتور ككل  ,فعند اإلنتهاء من تشغيل الربوجكتور وإغالقو تظل تظل ىذه اؼبروحة تعمل
ففضالً ال تقوـ بفصلو من على الكهرباء إالَّ بعد وقوؼ ىذه اؼبروحة سباماً ومن مث أفصلو من مقبس
الكهرباء  ,ألنو إذا مل تتم دورة التربيد ىذه قد تؤدي ايل إحًتاؽ اللمبة .
عند شراء بروجكتور البد أف تعرؼ سعر اللمبة الف بعض الربوجكتورات مثالً إذا كاف سعره 1000
جنيو قد ذبد أف سعر اللمبة  800جنيو .
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Multi Monitor Dual View :
مثالً يبكن تركيب عدة كروت شاشة على اغباسوب ولكن بشرط أف تعمل ىذه الكروت ب ػ Driver
واحد  .وىذا يساعد يف توسيع سطح اؼبكتب ويبكن على سبيل اؼبثاؿ توصيل ثالثة شاشات وعرض ثالثة
برامج عليها والعمل على كل برنامج يف شاشة منفصلة لوحدىا  .وىنا البد من من ترتيب الشاشات لتنقل
عليها ترتيباً على التوايل كما بالصورة :

Under Standing Video Standard & Technology :
وىنا سنتحدث عن كروت الشاشة او الفيديو وثالثة موضوعات أساسية ىي :
1. Video Standards.
2. LCD-Specific Concepts.
3. Connections.
 Video Standards )1وال ػ  Standardىي ؾبموعة من اإلتفاقيات اليت اؼبتفقة عليها الشركات
اؼبصنعة من حيث اؼبواصفات  .ويف كروت الفيديو قبد الفرؽ يف ال ػ Standardيف شيئُت نبا عدد
األلواف وال ػ . Highest Resolution
Display Adapter through the Years can be dvided in to four
primary group :
1. Monochrome .
2. CGA (Color Graphic Adapter) .
3. EGA (Enhanced Graphic Adapter ) .
)4. VGA (Video Graphic Array
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5. SVGA (Super VGA) .
6. XGA (Extended Graphic Array) .
 Moonochrome (MDA) )1ىي أوؿ تكنولوجيا مت إنشاؤىا يف ال ػ Display Card
وىي ربتوي على لوف واحد وكم كبَت من الذاكرة ( , )4KBوىي تستخدـ اللوف األبيض
واألسود وىو من إخًتاع شركة  IBMوال يتم فيو إستخداـ الصور بل الكتابة فقط (شاشة سوداء
وكتابة بيضاء) وأقصى نقاوة ( )Resolutionىي  350 × 720 Pixelوبنفس ىذه النقاوة
ظهر كرت فيديو يسمى ) Hercules Graphic Card (HGCوكاف يظهر كتابة
ورسومات أبيض وأسود.
وكانت األلواف تظهر على الشاشة على حسب نوع الفسفور اؼبصنوعة منو الشاشة فإذا كانت
الشاشة مصنوعة من  P1 Phosphorستظهر الكتابة باللوف األخضر أما إذا كانت من P3
 Phosphorستظهر باللوف الكهرماين ( )Amberوإذا كانت من P4 Phosphor
فستظهر باللوف األبيض .
وىذا الكرت كاف وبتوي على  Socketلًتكيب الطابعة عليو ويتم تركيبو على ال ػ . ISA Bus
 CGA )2ظهر يف العاـ 1981ـ من شركة  IBMوكاف يدعم األلواف وسبت فيو مضاعفة الذاكرة
ايل  4مرات وأصبحت . 16KB
على مستوى النصوص كاف بإستطاعتو كتابة  80 Characterيف  25 Lineويوجد لديو
أيضاً  Resolutionآخر  40 Characterيف  25 Lineبػ ػ  , 16 Colorأما على
مستوى ال ػ ستالحظ األيت :
640 × 200 Pixel Graphics in 2 Color .
320 × 200 Pixel Graphics in 4 Color .
160 × 200 Pixel Graphics in 16 Color .
قل ال ػ  Resolutionكلما زادت األلواف وكاف أعالىا .16
نالحظ كلما َّ
 EGA )3ظهر يف العاـ 1984ـ وكاف يدعم حىت  64 Colorو Higher Resolution
وىذه ال ػ  64 Colorيتم إستخداـ 16 Colorمنها على × 200 Pixel .
 Resolution 320ويوجد على ىذا النوع ميزة توسيع الذاكرة وكانت الذاكرة على ىذا
الكرت  64KBويبكن زيادهتا ايل  64KBأخرى لتصبح  128KBويبكن أف تتم زيادهتا ايل
 256KBكحد أقصى  .كاف ىذا قديباً أما اآلف فيوجد بسعات ثابتو .
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 VGA )4ويستخدـ ىذا النوع ذاكرة حبجم  256KBوتستخدـ  16 Colorيف ال ػ
 Resolutionالتالية  )640 × 480 / 640 × 350 /320 × 200 ( :من 256
 . Colorويستطيع العمل على  256 Colorإذا قللنا ال ػ  Resolutionايل × 200
 320من صبلة الواف (. )18-bit pallet of 262.114 Color
 SVGA )5ظهرت يف العاـ 1989ـ من قبل شركة  NEC Home Electronicsوشبانية
شركات أخرى  .وىي تدعم  16 Colorمع  Resolutionعالية جداً . 800 × 600
و 256 Colorيف . Resolution 1.024 × 768
 )6ظهرت يف العاـ 1990ـ من شركة  IBMوىو يدعم  65.536 Colorيف 800 × 600
 , Resolutionو 256 Colorيف  Resolution 1.024 × 768وكاف يتم تركيبو
على  MCA Slotوىي موجودة يف لوحات معينة .

معايير فيديو أكثر حداثة More Recent Video Standard :

كل أو صبيع التكنولوجيا تعتمد يف تطويرىا على  XGAو . SVGA
 Ultra XGA )1يعمل على  Resolution 1.600×1.200تعٍت  4أضعاؼ ال ػ
 Resolutionلكارت ال ػ  SVGAوىو 800×600ويتم حساهبا بضرب كل من 2×600
و. 2×800
Wider XGA )2وىو يعمل مع الشاشات ال ػ . Wide Screen
 WUXGA )3قبد يف ىذا النوع يف ال ػ  Resolutionتغيَت عرض الشاشة واإلرتفاع
ثابت . 1.920×1.200 Pixel
 Quadruple XGA )4يف ىذا النوع ال ػ  Resolutionيعادؿ  4أضعاؼ ال ػ  XGAوىي
 1.024 ×768وعند ضرب كل من الرقمُت يف  2ينتج .2.048 × 1.536 Pixel
Aspect Ratio :
وىي نسبة الطوؿ للعرض للشاشة بالنسبة للبكسل  ,ففي عرض الشاشات الطبيعية أو العادية كانت النسبة
عمودي أفقي
 4 : 3وكانت شبو مربعو .
عمودي أفقي
أما الشاشات ال ػ  Wide Screenفكانت بنسبة  16:9أو  16:10ونسبة  16:9تستخدـ مع
شاشات  HDTVوىي التلفزينات اغبديثة وتوجد أيضاً شاشات تسمى ال ػ Ultra Wide
 Monitorونسبة الطوؿ للعرض . 2:1
62

CompTIA A+

وىنا يتبادر سؤال ؟ من أين أتت ىذه األرقام ؟
مثاؿ :
لدينا شاشة تدعم  ratio 4:3وResolution 1.024 ×768
1.024 ÷ 4 = 256
لو قمنا بعملية القسمة التالية
768 ÷3 = 256
الناتج نفس الرقم
وكذلك لو قمنا بعملية القسمة التالية ستعطي نفس النتيجة للعمليتُت وىي كالتايل :
1.024 ÷768 = 1.333
4 ÷3 = 1.333
LCD-Specific Concepts )2
1. Native Resolution .
2. Contrast Ratio .
3. Response Ratio .
4. Brightness .
 Native Resolution )1ويقصد بو أفضل  Resolutionيبكن أف تعمل عليو الشاشة
لعرض صورة نقية جداً فال ػ  Native Resolutionىي أماكن تواجد الًتانزستورات فمثالً إذا
كاف لدينا شاشة تعمل على  1.680×1.050فهذا يعٍت أف هبا ( )1.764.000ترانزستور .
 Contrast Ratio )2وىي تعٍت نسبة اؼبقارنة بُت السودا والبياض على الشاشة يف الصورة اغبالية
بياض
فمثالً قد ذبدىا  3000:1وكلما زادت نسبة الباض كلما كانت الشاشة عالية النقاء إذا كانت
الشاشات من نفس النوع .
Normal
Contrast

Ultra Contrast
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 Response Ratio )3ويقاس بال ػ Millisecondوىو عبارة عن الوقت الذي يأخذه اعبزء
الفرعي من ال ػ  Pixelمن أسود بالكامل ايل أبيض بالكامل ايل أسود بالكامل مرة أخرى  ,وكلما
قل ىذا الزمن كلما كانت الشاشة أفضل .
َّ
 Brightness )4وىي مدى قدرة الشاشة على إعطاء إضاءة جيدة وىي تقاس دبا يسمى ()nits
وتًتاوح مابُت  100ايل  1000زاد ال ػ  nitsكلما كانت الشاشة أفضل .
 Connectors )3وىي طرؽ توصيل كرت الشاشة بأجهزة العرض اؼبختلفة من شاشات
وبروجكتورات و . LCD
Analog Output to Analog Input CRT Monitor :
يف الشاشات  CRTتتعامل بنظاـ ال ػ  Analogواغباسوب يعمل بطريقة ال ػ  . Digitalعند توصيل
شاشة  CRTمع حاسوب بواسطة كرت الشاشة يعمل كرت الشاشة على إستالـ اؼبعلومات ال ػ
 Digitalومن مث زبزينها على  RAMداخل كرت الشاشة وعلى كرت الشاشة أيضاً يوجد RAM
 DACيعمل على ربويل اإلشارات من  Digitalاؿ ي  Analogومن مث إرساؽبا ايل شاشة
 CRTوعرضها على الشاشة  .الرسم التايل يوضح ذلك -:

)(RAM DAC
Random Access Memory
Digital to Analog Converter

Analog Output to Analog Input LCD Monitor :
ويف ىذا النوع تدخل اإلشارة ايل كرت الشاشة  Digitalومن مث ربويلها ايل  Analogومن مث ربويلها
مرة أخرى ايل  Digitalعرب ؿبوؿ يوجد داخل الشاشة ال ػ  , LCDوىي شاشات سيئة وتعرض صورة
رديئة لتكرار التحويل لإلشارة فبا يؤدي ايل إضعافها  .الرسم التايل يوضح ذلك -:
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Digital LDC & Digital Video Card DVI Connection :
ىي عبارة عن أف كرت الشاشة يرسل بيانات  Digitalوالشاشة أصالً  Digitalأي أنو مل يتم التحويل
من  Analogايل  Digitalويتم ذلك بإستخداـ  DVIوىي إختصار لكلمة Digital Video
 Interfaceويف ىذا النظاـ قبد أف الصورة جيدة جداً ونقية  .الرسم التايل يوضح -:

The Three Main Categories of DVI Cable Connectors :
1. DVI – D (DVI Digital – True Digital) .
2. DVI – A (DVI Analog – High Resolution Analog) .
3. DVI – A/D or DVI-I (Integrated – Digital & Analog in One
Format) .

 DVI – D )1وىي توصيل شاشة هبا  DVI-Dحباسوب عليو كرت شاشة بو DVI-D
وىذا ىو اغبل األفضل ويكوف فيو نقل البيانات عايل وجودة عالية للصورة النو ال توجد بو عملية
ربويل  Analogايل  Digitalبل من  Digitalايل . Digital
 )2وىذا النوع من الكيبالت يأخذ إشارة  Digitalويقوـ بإرساؽبا ايل الشاشات ال ػ Analog
) (CRTوبعض التلفزيونات ال ػ  HD TVsوىو يعرض  Resolutionأفضل من النوع
القدمي (. )DB 15
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 )3وىذا الكيبل ىو األكثر شيوعاً ألنو يصلح لنقل اإلشارات ال ػ  Digitalوال ػ  Analogاي أنو

ينقل اإلشارات من ( )Digital to Digitalأو( )Analog to Analogأي إما الكل
 Digitalأو الكل . Analog

DVI to VGA Connectors , DVI to VGA Display Adapter :
يوجد  Adapterيعمل على ربويل أو خيب ِّكنك من القياـ بتوصيل  DB15بكرت شاشة , DVI
ويوجد أيضاً كيبل بطرفُت أحدنبا  DB15واآلخر  . DVIالرسم التايل يوضح -:
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HDMI (High Definition Multimedia Interface) :
وىذا الكيبل يستخدـ يف التوصيل للحصوؿ على صورة وصوت عايل الوضوح ألنو ال يقوـ بعملية ضغط
. البيانات اليت تقلل من جودة الصورة والصوت
100  حىت طوؿUp to 5GB persecond وسريع جداً يف نقل البيانات بسرعة تصل ايل
-:  ويوجد منو عدة أنواع ىيmeter
Type A

Type D

Type C

Full Size

Micro

Mini

Connector Type
Hight (receptacle)
Width (receptacle)

HDMI
Type A

Type D

Type C

About 5.55 mm2

2.8 mm

3.2 mm

About 15 mm2

6.4 mm 11.2 mm

Pin Count

19

19

19

Pin Rows

2

2

1

. Converter  اوCable  من خالؿDVI-D وDVI-I  يعمل معInterface وىذا ال ػ
: الرسم التايل يوضح
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Component Video :
يقوـ بتقسيم اإلشارات القادة من كرت الشاشة ايل ثالثة إشارات عرب ثالثة أسالؾ باأللواف (. )RGB
الطرؼ باللوف األزرؽ وبمل اللوف األزرؽ واألضبر وبمل اللوف األضبر واألخضر وبمل اإلضاءة  ,واللونُت
األضبر واألزرؽ بدوف إضاءة ويرمز لإلضاءة باغبرؼ .Y
اللوف األخضر يتم إستنتاجو من بُت اللونُت األضبر واألزرؽ واإلضاءة على الشاشة من خالؿ اؼبساحات
اليت ال يتم تغطيتها بأحد اللونُت األضبر أو األزرؽ ىي اللوف األخضر .
ومنها تكنولوجيا ال ػ  Analogوالػ ػ Digitalويرمز لكل منها بالرموز التالية -:
Analog = Y,B-Y,R-Y
Digital = Ycbcr
وىذه الرموز ذبدىا على األجهزة مكتوبة على ال ػ  Interfaceكما بالشكل التايل :
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S – Video :
وىي تكنولوجيا إعتمدت على ال ػ  Component Videoمع التعديل وفيها مت تقسيم اإلشارة ايل
إثنُت بدالً عن ثالثة كما يف التقنية السابقة وهبذا ستكوف الصورة رديئة  .ويوجد منها عدة()4pin,7pin
 Interfaceوىنالك أيضاً من شركة  ATIعلى كروت الشاشة خسبكن من إدخاؿ وإخراج الصورة
والصوت وتسمى  . bidirectionalوالشكل ال ػ  Standardكما بالشكل التايل :

7 pin mini-DIN

Cable S-Video4 pin
RCA Jack

Composite Video :
دائماً ما تكوف  Interfaceباللوف األصفر والكيبل أيضاً طرفو باللوف األصفر  .الصورة التالية توضح
ذلك -:
Coposite Video
S-Video

Coposite Video
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LapTop & Portable Device :
أي جهاز يقوـ دبهاـ اغباسوب يسمى . Portable Computer
Portable Computer Type :
1. Luggable .
2. Laptop .
3. PDA .
وربمل دبشقة ويصل وزنو ايل  50 Poundأي
 Luggable )1ىي حواسيب ذات أوزاف كبَتة خ
قرابة ال ػ  25كيلو وكاف شبنها غايل جداً  .وأوؿ الشركات اليت قامت بتصنيعو شركات
( . )Compaq, Kaypro, and Osborneالصور توضح شكل األجهزة :

 Laptop )2كما ىو معروؼ ففي اغبواسيب احملمولة صبيع مكوناهتا مرتبطة مع بعضها البعض
(ماوس  ,لوحة مفاتيح  ,شاشة)  .كما بالصورة :

 PDA )3وىي إختصار لكلمة ( )Personal Digital Assistantاؼبساعد الرقمي الشخصي
وىو ىبتلف عن اغباسوب احملموؿ يف أنو خوبمل يف اليد  ,ويتم تقسيم ال ػ ( )PDAايل إثنُت -:
 small digital notepads .1وكاف عبارة عن جهاز لتخزين األرقاـ التلفونية واؼبواعيد فقط
مع وجود منبو للمواعيد .
 .2أما النوع الثاين فيحتوي على نظاـ تشغيل ومعظم أنظمة التشغيل ؽبذه األجهزة Windows
 Mobileوىو نظاـ كامل وبتوي على برامج مثل برامج الويندوز على اغبواسيب احملمولة
ويطلق عليو الكمبيوتر الكفي .

71

CompTIA A+

Understanding Laptop Architecture:
معمارية اغباسوب احملموؿ ال زبتلف عن معمارية الػحاسوب اؼبكتيب من حيث مسميات اؼبكونات ولكنها
زبتلف يف عدة نواحي ىي -:
 Difference is Size .1اإلختالؼ يف حجم اؼبكونات قبدىا يف اغباسوب احملموؿ أصغر منها
يف اغباسوب اؼبكتيب .
 Heat (less airflow) .2نظاـ التهوية ىبتلف يف اغباسوب احملموؿ عن الكمبيوتر اؼبكتيب .
 Laptop Parts are Designed to Consume Less Power .3مكونات
اغباسوب احملموؿ الداخلية االساسية دائماً تستهلك كهرباء أقل الف اغباسوب احملموؿ عند ضبلو
ألماكن ال توجد هبا كهرباء البد للبطارية أف تأخذ زمن كايف لتشغيلو .
 Most Laptop Components Proprietary .4ال يبكن تركيب قطع غيار على
اغباسوب احملموؿ من نوع آخر إالَّ من نفس الشركة اؼبصنعة .
LapTop VS DeskTop
1. Portability
اغباسوب احملموؿ سهل اغبمل اما اغباسوب اؼبكتيب فال يبكن ضبلو
2. Cost
اغباسوب احملموؿ أغلى شبناً من اغباسوب اؼبكتيب
3. Performance
أقل كفاءةً من اغباسوب اؼبكتيب
اغباسوب احملموؿ َّ
4. Expandability
ترقية اغباسوب اؼبكتيب سهلة جداً أما على احملموؿ فمحدود جداً
جودة التصنيع قبدىا على اغبواسيب احملمولة أفضل من 5. Quality Of Construction
اغبواسيب اؼبكتبية من حيث الشاشة واؼبكونات الداخلية .
LapTop Parts :
1. Laptop Case .
2. Motherboards .
3. Processors .
4. Memory .
5. Storage Device .
6. Input Devices .
7. Expansion Buses and Ports.
8. Docking Stations .
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9. Power Systems
 Laptop Case )1يتكوف من ثالثة أجزاء ىي الشاشة ودائماً ماتكوف  LCDومن إطار خارجي
مصنوع من البالستيك أو األؼبنيوـ أـ التيتانيوـ يف الالبتوبات الغالية وىيكل داخلي يتم تركيب
اؼبكونات الداخلية عليو .
 Mother Board )2زبتلف اللوحة األـ على ال ػ  Laptopمن ال ػ  Desktopيف أف اللوحة
اػباصة بال ػ  Desktopيتم تصنيعها بشكل  Standardحبيث أف أي قطع غيار مصنعة من
شركات أخرى تعمل على اللوحة األـ عند تركيبها  .أما ال ػ  Laptopفالشركات اؼبصنعة تقوـ
بتصنيع اللوحات كما تريد ألف صبيع اؼبكونات الداخلية قبدىا  Bultinوىي صغَتة يف اغبجم
مقارنةً بال ػ Desktopالف صبيع ال ػ  Connectionقبدىا  . Bultinصورة توضح شكل
اللوحة األـ ل ػ : Laptop

 Processor )3قبده على ال ػ  Laptopإما يكوف مثبت على اللوحة األـ واليبكن نزعو وتغيَته ,
أو مثبت بطريقة تسمى (Flip Chip Ball Grid Array )Micro-FCBGA
واؼبعاجل مربع الشكل ولكن بدالً  Pinsقبد  Ballيتم من خالؽبا تثبيت اؼبعاجل على اللوحة .
ومت تقليل كهرباء معاجل الالبتوب أي إستهالؾ اؼبعاجل للكهرباء من خالؿ تقليل الفولتية أو تقليل
سرعة اؼبعاجل وهبذا ستعمل البطارية لوقت أطوؿ ولكن بكفاءة معاجل أقل .
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وتوجد على ال ػ  Laptopخاصية Slowdown ModesأوProcessor Throttling
وىذه اػباصية تعمل عند فراغ البطارية فاللوحة األـ باإلتفاؽ مع نظاـ التشغيل تقوـ بتشغيل اؼبعاجل
بسرعة أقل من السرعة الكاملة إذا مل ربتاج العملية لذلك وبذلك يتم توفَت الكهرباء وتوفَت حرارة
اؼبعاجل .
 Memory )4زبتلف ذواكر ال ػ  Laptopعن ال ػ  Desktopمن ناحية اغبجم ولكن اؼبسمى
واحد فنجد  DDR1.2.3لإلثنُت مع إختالؼ اغبجم  .ويوجد نوعُت من ال ػ  Memoryلل ػ
-: Laptop
a. SO DIMM .
b. Micro DIMM .
ولكن توقع من اؼبمكن أف ذبد  Laptopيوجد بو  RAMخاص بو أي أنو ليس من النوعُت
السابقُت لذلك البد من الرجوع ايل ال ػ  Manuleاػباص بال ػ . Laptop
 Small Out Line DIMM (SO DIMM) .aيوجد منو إصدارين ()72 Pins
 32bitو  64bitويوجد منها ( SDRAM 144pin , DDR 200pin ,
 )DDR2 200pin , DDR3 204pinوعند تركيب أكثر من  RAMالبد أف
يكونوا من نفس النوع والشركة واؼبوديل  ,مشكلة ال ػ  DDRأف سعتها  1GBأما ال ػ
 DDR2و DDR3بسعة  . 4GBالصورة توضح شكل ال ػ : RAM

 Micro DIMM .bصغَتة اغبجم بنسبة  50%مقارنة بال ػ  SO DIMMوىي قطعة
واحدة ال يوجد هبا جزء فارغ ( )notchesويوجد منها DDR 172pin , ( 64bit
 . )DDR2 214 pinالصورة توضح شكل ال ػ : RAM
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 Storage Device )5ىبتلف الػ ػ  H.D.Dوال ػ  CD-ROMيف ال ػ Laptopعن ال ػ
 Desktopيف اغبجم .

 Input Device )6منها لوحة اؼبفاتيح وقبدىا زبتلف عن لوحة أجهزة ال ػ  Desktopيف
ويعمل مع مفاتيح

مفاتيح ال ػ  Functionوىو مفتاح مكتوب عليو  Fnوذبده بالشكل
أخرى لوظيفة معينة مثل تقليل اإلضاءة والصوت وغَته .

اؼباوس ويوجد على الػ  Laptopبعدة أشكاؿ منها ( Touchpad,Trackball,
 )Touchscreen, Point Stickويوجد أيضاً ما يسمى بال ػ

& Styluses

 Digitizerوىي تقوـ بتحويل اإلشارات الػ  Analogايل  Digitalمن خالؿ قلم  .الصور
توضح -:

Touchpad
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Point Stick

 PCMCIA (Parllel PC Card) Expansion Bus )7وىي عبارة عن كروت يتم
تركيبها على ال ػ  Laptopلتزويد الكفاءة أو يف حالة عدـ أو عطل أحد عناصر اعبهاز على سبيل
اؼبثاؿ كرت الصوت ففي حالة عطل كرت يبكن تركيب  PCMCIAخاصة بالصوت .
ومن فبيزات ىذه األجهزة أهنا تستخدـ خاصية ال ػ  Hot Swappableأي يبكن فكها وتركيبها
السمك
أثناء عمل اعبهاز دوف تأثَت  ,ويوجد منها ثالثة أنواع والفرؽ بُت ىذه األنواع يف درجة خ
(. )Thickness
Three major types of PC Cards (and slots) have been specified
Thickness mm

Width mm

Length mm

Typical Usage
)Memory (SRAM,Flash,etc

3.3

54.0

85.6

Type I

Modems, LAN,sound cards,
SCSI controllers,

5.0

0

0

Type II

Pc Card hard disks

10.5

0

0

Type III

يف أجهزة ال ػ  Laptopاغبديثة توجد بأحجاـ أصغر وتسمى . Express Card

وىنالك نوعُت من أنظمة التشغيل ربتوي عليها ىذه ال ػ  PCMCIA Cardونبا -:
 Socket Service Software .1وىو عبارة عن  BIOS – LevelInterfaceوىو
برنامج موجود على  BIOSيعمل على زببئة بيانات ال ػ  PCMCIAللتعامل معها من
خاللو فقط  .ومقدرتو على معرفة ال ػ  PCMCIAمن أي نوع ىي وماىي وظيفتها .
 Card Service Software .2يعمل كوسيط بُت ال ػ Socket Software
 Applicationأي أف الربنامج ال يقوـ باإلتصاؿ مباشرة مع ال ػ  H.Wولكن باإلتصاؿ
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على ال ػ  Socket Softwareوالذي بدوره يقوـ بالتعامل مع ال ػ  . H.Wوذلك من
خالؿ  IRQو. I/O Port

Express Card :
وىي تطوير لل ػ  PCMCIAوىي تتميز بكفاءة أعلى إلستخدامها ال ػ  Serialويوجد منها نوعُت من
حيث العرض ونبا واحدة بعرض  54mmواألخرى بعرض  , 34mmوال ػ  54mmيوجد منها نوعاف
كما يوضح الرسم -:

اعبدوؿ التايل يوضح معدؿ نقل البيانات وماىي ال ػ  BUSاؼبستخدمة يف ىذه الكروت من النوعُت -:
Maximum Theoretical Throughput

Standard

160 Mbps

Using 16-bit bus ISA

1056 Mbps

Card bus PC Card Using PCI bus

480 Mbps

Express Card Using USB 2.0 bus

2.5 Gbps

Express Card Using PCIe bus

Mini PCI:
وىي كروت صغَتة اغبجم تساوي تقريباً ربع كروت ال ػ  PCIعلى أجهزة اغباسوب اؼبكتبية وىي مصممة
للعمل على اغبواسيب احملمولة ال ػ  . LapTopوىي بإصدار  2.2وكانت  32 bitبسرعة a33
 MHzوتستهلك طاقة  . 3.3vالرسم يوضح شكل× الكروت -:
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Mini PCI in LapTop Board

Mini PCI Form Factors :
Board Type

PWB Size

Board Form Factors

IA

100 – Pins Stacking

7.5 × 70 × 45 mm

IB

100 – Pins Stacking

5.5 × 70 × 45 mm

IIA

100 – Pins Stacking

7.5 × 70 × 45 mm

IIB

100 – Pins Stacking

17.44 × 78 ×45 mm

IIIA

124 – Pins Card Edge

2.4 × 59.6 × 50.95 mm

IIIB

124 – Pins Card Edge

2.4 × 59.6 × 44.6 mm

Mini PCIe:
Mini PCI ـ كبديل لل ػ2005  وبدأ إستخدامها منذ بداية العاـMini PCI وىي تطوير لكروت ال ػ
 ويدعم52 Pin Connectors  ويوجد هبا عددMini PCI وتساوي يف حجمها نصف ال ػ
-:  الرسم أدناه يوضح شكل الكرت. PCIe x1  وUSB 2.0

USB & Fire Wire Ports :
 عند شرائو وكلما كانت ىذه اؼبنافذ أكثر كلما كافLapTop وىي األشياء اليت يتم من خالؽبا تقييم الػ
. اعبهاز أفضل
Communications Ports For LapTops :
1. analog dial-up modem .

2. Infrared .

3. Cellular .
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4. Bluetooth .
5. 802.11 .

6. Svido .
7. HDMI .

8. Ethernet .
صبيع ىذه األجهزة يبكن إضافتها من خالؿ منفذ  USBإذا كانت غَت موجودة .
 Docking Station & Port Replicators )8وىي عبارة عن أجهزة تقوـ بتوصيلها على
ال ػ  LapTopإلعطاءه اؼبزيد من اؼبنافذ لًتكيب أو توصيل عدة أجهزة يف نفس الوقت  .وىبتلف
الػ  Replicatorsعن ال ػ  Docking Stationيف أف الثانية ىي تطوير لألوىل ومعظم ال ػ
 Docking Stationيتم توصيلها عرب منفذ  . USBالرسم أدناه يوضح شكل اعبهازين -:

 Power System )9عند اغبديث عن ال ػ  Power Systemفإننا سنتحدث عن شيئُت
أساسيُت نبا -:
. Batteries .1
. Power Adapter from an AC or DC Source .2

ملحوظة :

البطارية من قطع غيار ال ػ اليت البد أف تتعطل سواء حافظت عليها أـ ال  ,ولكن أف ربافظ عليها وتطوؿ
من عمر إستخدامها فهذا فبكن .
 Batteries .1ىنالك طبسة أنواع من البطايات ىي -:
Alkaline and Lithium Primary Batteries )a
Nickel Cadmium (NiCads) )b
Nickel-Metal Hydride (NIMH) )c
Lithium-Ion (Lion) )d
Lithium-Polymer )e
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 Alkaline and Lithium Primary Batteries )aوىي بطاريات غَت قابلة للشحن
وتبقى لفًتات أطوؿ ويبكن تغيَتىا بأخرى جديدة عند إنتهائها  ,وعادة تستخدـ مع األجهزة اليت ال
تستخدـ برامج مثل الكامَتات .
 Nickel Cadmium (NiCads) )bوىي تكنولوجيا قديبة وحجمها ثقيل ولكنها رخيصة الثمن
وال تستخدـ حالياً يف األنظمة احملمولة الف الشحن اػباطئ يقلل من كفاءهتا .
والشحن اػباطئ أو مايسمى بالػ ( )Memory Effectsوىو أف تضع البطارية على الشاحن وىي
مل تفقد أـ خزبلص الطاقة اليت هبا فهذا يفقدىا  40%من طاقتها وإذا ىي مشحونة سباماً ومت وضعها

يف الشاحن فهذا أيضاً يقلل من عخمر البطارية  ,وللحفاظ على البطارية ضعها يف الشاحن حىت تشحن
سباماً  100%وال تضعها يف الشاحن إالَّ عند فقداهنا الطاقة ومن مث نقوـ بشحنها مرة أخخرى .
عند زبزينها تفقد كل شهر 10%ما هبعلها تعيش لفًتات أطوؿ ويبكن شحنها 1500شحنو ,
ومكوناهتا سامة لذلك عند تلفها زبلص منها بالطريقة األمثل .
 Nickel-Metal Hydride (NIMH) )cوعمرىا أطوؿ بػ  30%من البطاريات
( )NiCadsوغالية الثمن وحساسة للحرارة وثقيلة الوزف ومكوناهتا غَت سامة وال تضر بالبيئة ,
وتأخذ ضعف الوقت الذي تأخذه بطاريات ( )NiCadsيف الشحن  ,وتوجد على أجهزة اغباسوب
احملمولة القديبة .
 Lithium-Ion (Lion) )dعند شحنها تعيش لفًتة ضعف الفًتة يف األنواع السابقة وال يوجد هبا
( )Memory Effectsويبكن شحنها يف أي حالة وىي خفيفة الوزف وغالية الثمن .
 Lithium-Polymer )eوىي نوع جديد من أنواع البطاريات ويبكن صناعتها وتشكيلها بأي
شكل حىت أنو يبكن صناعة بطارية ظبكها واحد ملم وىذا يبكن وضعها خلف شاشة  LCDويبكن
أف تبقى لفًتة  4أضعاؼ من ال ػ  Li- ionيف الشحنة الواحدة وىي غالية الثمن .

Maximizing Battery Performance :

 .iعند شراء حاسوب ؿبموؿ جديد نقوـ بشحنو شحنةً كاملة وإستخدامو حىت نفاد البطارية مث
شحنو شحنة كاملة وإستخدامو حىت نفاد البطارية مرة أخرى وتكرار ىذه العملية ثالثة أو أربعة
مرات خالؿ الشهر األوؿ .
 .iiتكرار نفس العملية السابقة يف األشهر التالية كل إسبوعُت أو ثالثة أسابيع مرة واحدة ىذا يزيد
من عخمر البطارية للبقاء فًتة أطوؿ .
 .iiiحافظ على مقبس البطارية على اغباسوب احملموؿ أف يكوف نظيف دائماً .
79

CompTIA A+

 .ivال تًتؾ البطارية لفًتات طويلة دوف إستخداـ .
 .vعند زبزين البطارية يتم وضعها يف مكاف بارد  ,ويبكن زبزين البطارية داخل الفريزر وذلك
بتغليفها بكيس معُت ؼبنع اؼباء من الوصوؿ إليها وتركها ؼبدة يوـ ونصف ويتم إخراجها من
الفريزر ووضعها باػبارج حىت تعود ايل حرارهتا الطبيعية ومن مث إستخدامها وىذا هبعل من
البطارية تعمل بكفاءة .
 Power Adapted .2قديباً كاف الػ  Power Adaptedداخل اغباسوب احملموؿ ولتخفيفو
مت وضعػو باػبارج كملحقات وتوصيلو عند الشحن فقط وىو يعمل على ربويل الكهرباء من AC
ايل  DCوتوجد شواحن يتم توصيلها دبقبس الوالعة على العربات والطائرات .
عند تلف أو فقداف ال ػ  Power Adaptedأوالً ننظر ايل ال ػ  wattsفعند شراء ال ػ Power
 Adaptedنشًتيو بنفس الػ ػ wattsالقدمي أو أكثر فال توجد مشكلة ولكن ال نشًتية ب ػ watt
أقل من القدمي مع النظر ايل مقبس الشحن الػ ػ Connecorوال ػ  Voltأيضاً ىل  110أـ
 240وبعض الشواحن تعمل على  110/240بػ ػ . Auto Switch

LapTop Power Management :
)ACPI (Advanced Configuration & Power Management
وىي خاصية موجودة على ( )Modern BIOS Sysytemوبدأ يف العاـ 1996ـ وأوؿ نظاـ
تشغيل  windows 98كاف يدعم ىذه اػباصية ىو ومت تطويرىا من قبل شركات ( Microsoft /
 )Toshiba /Intelولكي تعمل تقنية ال ػ  CPIالبد أف تدعمها كل من الػ ( Mainboard/
 )CPU/ OSوأوؿ ظهور ؽبا كانت على األجهزة احملمولة فقط أما اآلف فهي تعمل مع اغبواسيب
اؼبكتبية أيضاً .
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من فبيزات  ACPIأهنا جعلت نظاـ التشغيل يتحكم يف ال ػ  Powerفقديباً كانت توجد تقنية تسمى

) Advanced Power Management (APMوىي ذبعل التحكم يف الطاقة من قبل ال ػ
.BIOS
وخاصية ال ػ  ACPIتقوـ بعرض ؾبموعة من ال ػ Interfaceلل ػ H.Wوال ػ Configuration
اػباصة بال ػ . Power Management
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Installing & Configurat Printer
Understanding Printer Types and Processesion Printer
الطابعات ىي عبارة عن أجهزة إلكًتوميكانيكية تعمل على إستخراج اؼبعلومات من داخل اغباسوب على
األوراؽ .
Major Type Of Printer :
1. Impact printers.
i. daisy wheel.
ii. dot matrix .
2. Bubble-Jet Printer.
i. Thermal inkjet system.
ii. Piezoelectric Inkjet system.
3. Laser printers.
i. electrophotographic (EP) print process.
ii. light-emitting diode (LED) print process.
4. Other Types of Printers .
i. Solid ink.
ii. Thermal.
iii. Dye sublimation
 Impact printers )1وىي طابعات تستخدـ الضغط على شريط ؿبرب ونفس ىذه الطريقة تستخدـ
يف اآلالت الكاتبة  ,وكانت تستخدـ أوامر الطباعة سطر سطر وىذا النوع من الطابعات ينقسم ايل
قسمُت -:
 daisy wheel.iوىي أقدـ تكنولوجيا مت إستخدامها وكانت تقاس سرعتها بالرموز أي كم
حرؼ يف الثانية ومن فبيزاهتا أهنا تستخدـ  Multi Formsأي عدة نسخ يف اؼبرة الواحدة
وجودهتا عالية من ناحية الطباعة ورخيصة الثمن  ,من عيوهبا أهنا بطيئة وتقوـ بطباعة  4-2رموز يف
الثانية وتصدر أصوات مزعجة .
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 Dot Matrix .iiيوجد عليها  Print Headيتكوف من ؾبموعة من الرؤوس والرأس الواحدة
ملفوفة بأسالؾ ( )Coil of Wiresومن أنواعها ( )9,17,24,Pinومرتبة على شكل
مستطيل وكلما زاد عدد الرؤوس على الطابعة كلما كانت أفضل وتتكوف الكتابة من خالؿ ؾبموعة
من النقط او النقاط بواسطة الرؤوس  ,ومن فبيزاهتا أهنا أفضل من األوىل من ناحية الضوضاء
وأسرع يف الطباعة وتطبع من  72-36رمز يف الثانية .

 )2وتنقسم ايل نوعُت -:
 Inkjet Printer .iتستخدـ حرب سائل وىي نسبياً حىت اآلف رخيصة الثمن مقارنةً بالطابعات
الليزر  .وتستخدـ يف األعماؿ اؼبنزلية واألعماؿ اؼبكتبية الصغَتة وىي ال تستخدـ  Pinsيف
الكتابة ولكنها تستخدـ ( )Ink Nozzleوىي فتحات ىبرج من خالؽبا اغبرب  .والفكرة يف
عمل ىذه الطابعة أهنا ربتوي على خزاف من اغبرب  Reservior of inkومضخة
 Pumpتقوـ بضخ اغبرب من خالؿ فتحات ال ػ . Ink Nozzle
 Bubblejet Printer .iiوىي تطور لطابعات ال ػ وىي تعمل بكفاءة أكثر من ال ػ  InkJetويف
نفس الوقت أرخص وتستهلك حرب أقل .
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Parts of a Typical Bubble-Jet Printer :

a) Printhead / ink cartridge .
b) Head carriage .
c) stepper motor .
d) Belt .
e) Maintenance station .
f) Paper-feed mechanism .
g) Control, interface, and power circuitry .
) وىيSmall Nozzles(  ووبتوي ىذا الرأس على ؾبموعة منPrinthead / ink cartridge )a
 واغبروؼSpray Ink) فتحة وىي اؼبسؤولة عن ال ػ200-100( صغَتة جداً ربتوي تقريباً على
 على الطابعة كلما كاف ال ػNozzle ) نقاط وهبذا كلما زاد الػdots( اؼبكونة ىي عبارة عن
.  أفضلresolution
والطابعات اؼبلونة من ىذا النوع ربتوي على عدة رؤوس للكتابة او الطباعة وربتوي على عدة الواف
Ink ) وال ػCyan , Magenta , Yellow , Black( ) وىيCMYK( تسمى
 وذلك حسب الشركة اؼبصنعةPrint Head  وىي علبة اغبرب وربوي بداخلهاCartridge
. Small Chambers للطابعة وربتوي ىذه العلبة أيضاً على ال ػ

There are Tow Methods of Spring The Ink out of The
Cartridge :
4. Thermal inkjet System .
5. Piezoelectric Inkjet system
 وطريقة عملها كالتايلHP ىذه الطريقة قامت بتطويرىا شركةThermal inkjet System .6
) ويوجدink chamber( ) وحجرة للحربink reservior( يوجد على الطابعة ـبزف للحرب
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عليها نوع من اؼبعادف  ,وعند تشغيل الطابعة لعمل أمر طباعة يتم توصيل الكهرباء للمعدف على
الطابعة وتعمل الكهرباء على تسخُت ىذا اؼبعدف وذاتياً يتم تسخُت اغبرب على اغبجرات وهبذا ينتج
خبار عبارة عن ؾبموعة من الفقاعات ( )Bubblesفحجم الفقاعات سيزيد وهبذا سيزيد الضغط
على ( )Nozzlesوهبذا سيتم طرد نقطة حرب ودبجرد إنتهاء اغبرب على ال ػ  chamberسيتم
مده حبرب مرة أخرى من اػبزاف وهبذا مت عمل نقطة على الورقة وتتكرر ىذه العملية للكتابة على
الورؽ .

 Piezoelectric Inkjet system .7وىذه مت إخًتاعها من قبل شركة  Epsonوىي طريقة
كهرو ضغطية  ,وطريقة عملها أف علبة اغبرب يف طابعات  Epsonربتوي على حرب فقط دوف
 Print Headويتم توصيل ىذه العلبة بال ػ  Headعلى الطابعة وىذا ال ػ  Headوبتوي على
أنابيب  Tubeموصلة ايل ربت ويف آخرىا يوجد  Nozzleىبرج من خاللو اغبرب .
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 Head Carriage )bوىو اعبزء الذي يتم فيو وضع علبة اغبرب على الطابعة .

 Stepper Motor )cوىو اعبزء اػباص بتحريك ال ػ . Head Cartridge

 carriage belt )dيقوـ ال ػ بتحريك ال ػ من خالؿ حزاـ موصوؿ على سواقتُت .

 Maintenance station )eىي اؼبنطقة اليت يقف عندىا الػ  Head Cartridgeوىذه اؼبنطقة
يوجد عليها ( )small suction pumpيقوـ بإمتصاص اغبرب من على ال ػ  Nozzleليتأكد من
أهنا سليمة  .وتقوـ بتفريغ اغبرب الذي مت إمتصاصو على . ink-absorbing pad
 Paper-Feed Mechanism )fوىي طريقة سحب الورقة ويتم سحبها عن طريق Picks Up
 Rollersوىي عبارة عن ؾبموعة من ال ػ  Rubberمطاط يقوـ بسحب الورقة .
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ويوجد أيضاً الػ  Separator Padsوىي تعمل على سحب ورقة واحدة فقط وىي عبارة عن
 Rubberصغَتة يف الوسط  ,وىنالك ال ػ  Paper-Feed Sensorوىو عبارة عن حساس لديو
وظيفتُت األوىل عن نفاد الورؽ من على الطابعة يعطي رسالة ( )Out of Paperوعند إعطاء أمر
طباعة وسحب الورقة يعطي الطابعة إشارة لبقية أجزاء الطابعة بالعمل للطباعة على الورقة .

ملحوظة (: )Note

ىذه الػ  Rollersتتسخ ومن اؼبفًتض أف يكوف هبا بعض اػبشونة وهبب تنظيفها باؼباء والصابوف
دوف الكحوؿ  ,وىذه ال ػ  Rollersلو هبا نعومة ال تستطيع سحب الورؽ  ,ولو اعبزء
 Separator Padوجدت بو نعومة قد يسحب أكثر من ورقة .
 Control, interface, and power circuitry )gوتعٍت ؾبازاً اللوحة األـ للطابعة وىي
اؼبسؤولة عن تشغيل كافة أجزاء الطابعة وإعطاء تقارير عن أداء الطابعة اما ال ػ interface
 Circuitryفهي طريقة توصيل الطابعة على اغباسوب ىل ىي موصلة ( Network ,
 )Infrared , Serial , USB , SCSI , Parallelوىذا ال ػ يقوـ بتحويل اإلشارات ايل
معلومات يبكن للطابعة أف تفهمها وتتعامل معها .
و Power Circuiteوىو يعترب الػ Power Supplyػ للطابعة ويعمل على ربويل التيار اؼبنزيل
من  1/240vايل  5vأو .12v
The Bubble –Jet Printing Processor :
 .1مثالً قمنا بفتح برنامج  wordوكتبت عليو وضغطت على زر الطباعة .
 .2سيعمل برنامج  wordعلى مناداة ال ػ  Printer Driverوإخبارىا بأف تأخذ أمر الطباعة وتقوـ
بو .
 .3يقوـ برنامج ال ػ  Printer Driverبتحويل اؼبعلومات اليت طباعتها ايل لغة تفهمها الطابعة .
 .4ومن مث إرساؽبا ايل منفذ الطابعة ( Network , Infrared , Serial , USB , SCSI ,
. )Parallel
 .5ستقوـ الطابعة بإستقباؿ األمر على الذاكرة اػباصو هبا وتسمى  Print Pufferويًتاوح حجمها
مابُت ( )512KB to 16MBغالباً ولكن توجد طابعات لديها ذواكر أكرب  .والطابعة تعمل
على أخذ كل األوامر القادمة ؽبا وترتيبها على الذاكرة إذا كاف ىنالك أكثر من مستخدـ للطابعة.
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 .6إذا قامت الطابعة بعمل طباعة فهذا جيد أما إذا مل تطبع فهذا يعٍت حدوث ما يسمى بالػ
( )Cleaning Cycleوىذه العملية ربدث يف  Maintenance stationوىي عملية للتأكد
من أف صبيع مكونات الطابعة تعمل بصورة جيدة .
 .7دبجرد اإلنتهاء من عملية الػ  Cleaning Cycleيبدأ  Paper-Feed Motorبتغذية الطابعة
باألوراؽ وعند سحب الورقة يعمل اال ػ  Sensorوعند وجود األوراؽ يعطي إشعار للطابعة بأف
ىنالك ورؽ للطباعة .
 .8دبجرد دخوؿ الورقة يبدأ  Stepper Motorبتحريك الػ  Head Cartridgeيبنةً ويسرى للكتابة
وىنالك بعض الطابعات تطبع من إذباه واحد فقط وىنالك طابعات تطبع باإلذباىُت يبنةً ويسرى
وىذا هبعلها أسرع يف الطباعة .
 .9عند اإلنتهاء من الطباعة يعود ال ػ Head Printايل موضعو . Maintenance

 Laser Printers )3ىذه الطابعات األمر فيها عبارة عن صفحة عكس ال ػ  DotMatrixكاف
األمر فيها عبارة عن سطر .
The are tow Major Type of Page Printer :
1. Electro Photographic (EP) Print Process .
2. Light – Emitting Diod (LED) Print Process .
1) Electro Photographic (EP) Print Process :
Laser Printer Component :
a) EP toner cartridge Toner
b) Photosensitive drum
c) Eraser lamp
d) Primary corona
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e) Transfer corona
f) Laser
g) Fuser
h) Printer controller
i) Ozone Filter
j) Paper-Transport Assembly
 EP Toner Cartridge Toner )aوىي علبة اغبرب وىو عبارة عن بدرة مكونة من جزيئات من
الكربوف فبزوجة بالبوليسًت زائداً أكسيد اغبديد خـبزنُت على ال ػ  Developerعليو بَ َكرتَُت يعمالف
كصماـ أماف لتنزيل اغبرب  ,وداخل ىذا ال ػ  cartridgeيوجد أيضاً ال ػ  print drumأو EP
 drumو Cleaner bladeو Charge Coronaصبيعها توجد على ال ػ cartridge
. Toner
 Photo Sensitive Drum )bوىو جزء مغطى جبزيئات خاصة لديها خاصية اغبساسية وعند
طباعة صورة او كتابة من الطابعة يقوـ الليزر بالكتابة أو رسم الصورة على الػ Photo Sensitive
 Drumوىو موجود على ال ػ Tonerبالنسبة لطابعات . HPعند حدوث أي عطل هبا نقوـ
بتغيَت علبة اغبرب بالكامل  ,لذلك يوجد داخل الػ Tonerما يسمى  Cleaner bladeتقوـ
بتنظيف الػ .Photo Sensitive Drum
 Eraser Lamp )cوىي ذبعلك تقوـ بعملية تنظيف للػ  Photo Sensitive Drumوذلك من
خالؿ تسليط ضوء لكل السطح وهبعلو متعادؿ الشحنة الىي سالب وال ىي موجب .
 Primary corona )dوىي عبارة عن بكرة ( )rollerتعطي شحنة سالبة للػ  Drumدوف ؼبسو .
 Transfer corona )eوىي تعطي شحنة موجبة للورقة ويوجد منها نوعاف  wireو. roller
معظم الطابعات اغبديثة تستخدـ ( )rollerالهنا تكوف متالصقة مع الورقة أكثر وبالتايل عملية الػ
Tranferتكوف أسرع والورقة تتحرؾ بصورة أسرع ويبكن إعطاءىا شحنة موجبة بصورة أسرع .
 Laser )fوىو الذي يقوـ بالكتابة على  Photo Sensitive Drumفاألماكن اليت يتعرض ؽبا
الليزر ىي أماكن الكتابة اغبقيقية أما األماكن اليت مل يتعرض ؽبا الليزر فهذه ىي األماكن الفارغة على
الورقة .
 Fuser )gعند الطباعة يسخن ىذا الػ لدرجة حرارة عالية جداً فالبد من اإلبتعاد عنو وعدـ مالمستو
أثناء عمل الطابعة فقد خوبدث حروقاً على اليد .
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 Printer controller )hوىي تعترب ال ػ  Main boardاػباصة بالطابعة ويكوف مثبت عليها ال ػ
 Printer Managmentاػباصة بطابعات الليزر .
 Ozone Filter )iطابعات الليزر تستهلك طاقة كهربائية عالية وىذه الطاقة العالية تخ َك ِوف ال ػ
 Ozoneوالذي بدوره يبكن أف يؤدي ايل ضرر اؼبكونات الداخلية على الطابعة  .وىذا ال ػ
 Ozoneكاف يوجد على الطابعات اليت تستخدـ , Corona Wireأما اآلف فال يوجد ىذا الػ
 Ozoneالف معظم أو كل الطابعات تستخدـ .Corona Roller
 Paper-Transport Assembly )jيوجد على طابعات الليزر  Stepper Motorيستخدـ
ؾبموعة من الػ  rubberمطار عبارة عن  rollerتعمل على سحب الورؽ من داخل الطابعة وىي
ثالثة  rollerاألوىل  Feed roller or Paper Pickup rollerومهمتها سحب الورؽ من
صينية الطابعة وإدخالو ايل اإلماـ والثانية تسمى  registration rollerومهمتها تزامن ربريك
الورقة مع الكتابة أو الرسم أما الثالثة فهي الػ  Fuser rollerوىي اليت زبرج الورقة ساخنة من على
الطابعة واليت زبرج بواسطة ال ػ . Exit roller

The Eletro PhotographicPrint Process :
وىنا سنتحدث عن كيفية عمل طابعات الليزر وماذا وبدث أثناء الطباعة وتتم ىذه العملية يف ستة مراحل
ىي -:
1. Cleaning Phase
2. Conditioning/Charging the Drum
3. Writing
4. Developing
5. Transferring
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6. Fusing
 )1ويف ىذه اؼبرحلة وبدث شيئُت ونبا -:
 The Physical Cleaning .8وىي أف الػ  rubber bladeيلف حوؿ الػ Drum
ويقوـ بتنظيف اؼبتبقي من اغبرب من على الػ  Drumوىذا اغبرب يفضل موجود بالداخل واليتم
إستخدامو مرة أخرى .
 Remove The Electrical Charge .9يتم فيها إطالؽ ضوء من خالؿ Eraser
 Lampعلى سطح الػ  Drumفبا هبعلو يفقد أي شحنة عليو وهبعلو متعادؿ .

 Conditioning/Charging the Drum )2وىي إعطاء الػ  Drumشحنة سالبة من
خالؿ الػ  Charging Coronaوىي تقدر بػ ( )-600VDCلكامل السطح .

Writing )3وىي الكتابة على الػ  Drumمن خالؿ الليزر بعكسو من مرآة واؼبنطقة اليت سيسلط
عليها الليزر ستحوؿ من سالب  600ايل سالب  100وهبذا ستتكوف الصورة على اعبزيئات
اغبساسة على الػ  . Drumوهبذا ستبعث الػ  Controllerإشارة للػ Pickup Roller
إلدخاؿ الورقة ايل الطابعة .
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 Developing )4وىي اؼبكاف الذي يتم فيو زبزين اغبرب وىو عبارة عن بدرة تنزؿ من خالؿ الػ
 Developer Rollerوىنا سيأخذ اغبرب شحنة سالب  600vألف ىذه اػبلطة ربتوي على
أكسيد اغبديد والػ  Drumوبتوي على شحنة (  -600vو. )-100v
هبذا اغبرب سينجذب ايل اؼبناطق اليت ربتوي على ( )-100vوىنا يتبادر سؤاؿ:كيف ينجذب
سالب مع سالب ؟ سينجذب اغبرب ألنو وبتوي على أكسيد اغبديد كما ذكرنا أعاله وىو
سينجذب ايل اؼبناطق اليت ربتوي على شحنة سالب  100vعلى الػ  Drumألهنا األقرب ايل
موجب من اؼبناطق اليت ربتوي على سالب  600vعلى الػ . Drum

Transfering )5يف اػبطوة السابقة اغبرب على الػ  Drumوىنا سيتم نقل اغبرب من الػ Drum
ايل الورقة بواسطة الػ Transfer Coronaوىي تعطي شحنة موجبة للورقة وهبذا سنجذب اغبرب
ايل الورقة ألنو وبتوي على شحنة ( )-100vوالورقة ربتوي على شحنة (. )+600v
وىنا سينزؿ اغبرب على الورقة ولكنو باىت وغَت واضح  ,وعند ربريك الورقة أثناء نزوؿ اغبرب عليها
بواسطة الػ  registration rollersوقبل خروج الورقة من الطابعة ايل Exit rollerسبر على
ما يسمى  static-eliminatorواليت تعمل على إزالة الشحنة من على الورقة سباماً وهبذا زبرج
الورقة وعليها اغبرب واضح بواسطة الػ . Fuser
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 )6يعمل على تعريض الورقة ايل درجة حرارة عالية وىي عليها اغبرب ألف من مكونات اغبرب البوليسًت
وهبذا سيذوب ىذا البوليسًت ويخطبع بصورة أوضح على الورقة .
ومن ضمن  Fusing Unitتوجد ىنالك  roller rubberتضغط على اغبرب ليتم تثبيتو على
الورقة  ,وتصل درجة اغبرارة اليت تتعرض ؽبا الورقة ايل 329° F (165° C) and 356° F
) . (180° Cوتوجد الػ  pressure rollerلعمل ضغط للػ  Tonerعلى الورقة ليثبت
عليها .

PPM (Page Per Minute) :
وىذا اإلختصار يستخدـ مع طابعات الليزر وىي تعٍت قدرة الطابعة على طبع كم من الصفحات يف
الدقيقة الواحدة .
LED Page Printer Toner Cartridge :
وىي نفس الطابعات الليزر بالضبط وىذه اػباصية كانت يف طابعات تسمى ()Printer Prother
وكاف الفرؽ يف أف ىذه الطابعات أف الػ  Drumكاف يوجد على الطابعة وليس مع الػ  Tonerلذلك
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قبد أف حرب ىذه الطابعات أرخص ولكن من عيوهبا أف كل ثالثة مرات تقوـ بتغيَت اغبرب البد من تغيَت الػ
 Drumأيضاً والػ  Drumغايل الثمن .
وىذه الطابعات ال تستخدـ الليزر وإمبا تستخدـ  , LEDومن فبيزات ىذه الطابعات أهنا رخيصة الثمن
وصغَتة اغبجم إلستخدامها  LEDوىو غَت مؤذي مقارنة بالليزر .
من عيوهبا أف الػ فيها قليل وال يزيد عن ( )800 dotsوىي ال تقوـ بعملية تنظيف الػ  Drumكفاءة .
ملحوظة (: )Not

عند نقل ىذه الطابعات ال تقوـ بنقلها والػ  Cartridgeبداخلها .
 Other Type Printers )4يوجد ىنالك ثالثة أنواع أخرى من الطابعات ىي -:
i. Solid Ink .
ii. Thermal .
iii. Dye Sublimation .
صبيع ىذه األنواع ؽبا نفس طريقة عمل الطابعات العادية من ناحية ميكانيكية سحب الورؽ وإستهالؾ
اغبرب وإستخداـ نفس اؼبنافذ اؼبتعارؼ عليها سابقاً .

 Solid Ink .iوىي تعمل بنفس طريقة طابعات الػ واإلختالؼ يف أف ىذه الطابعات تستخدـ حرب
جاؼ مثل الشمع وال هبف مثل اغبرب السائل  ,وىي تخفضل يف عمل اعبرافيك وتكلفتها أفضل .
 Thermal .iiوىي الطابعات اغبرارية وتنقسم ايل نوعُت -:
 Heat Sensitive Paper .1وكاف يستخدـ يف الفاكسات القديبة وكاف يستخدـ ورؽ خاص
للفاكس وىو مغطى بالشمع وعندما تريد الكتابة على ىذه الورقة الػ  headيقوـ بتسخُت نقط
معينة عليو وعند تعرض الورقة ؽبذه النقاط يتم تسخُت ىذه النقاط على الورقة وهبذا سيسيح
الشمع ويعطي شكل الكتابة على الورقة .
 Using Heat - Sensitive Ribbon .2ومت تطوير الطريقة السابقة بوضع Ribbon
وبتوي على مشع وتعريضو للحرارة وهبذا سيتم إذابة الشمع على الورقة .
من مزايا ىذه الطابعات أهنا تبقى لفًتات طويلة ألهنا ال ربتوي على أجزاء ميكانيكية كثَتة .
ومن عيوهبا أف ورقها غايل الثمن وىو مطلي بالشمع وىو ال يبقى لفًتات طويلة وتعطي صورة
رديئة .
 Dye Sublimation .iiiتستخدـ ورؽ وبتوي على حرب جاؼ وعند تعريضو للحرارة يتحوؿ ايل غاز
عند تعريضة للػ  headومن مث يذىب الغاز ايل الورقة ويتحوؿ ايل مادة صلبة .
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وبدالً من أربعة أحبار توجد أربعة أوراؽ بألواف ـبتلفة وىي ( Gray , Yellow , Magenta ,

 )Cyanوىي ال تستطيع مزج األلواف يف نفس الوقت لذلك تقوـ بطباعةسطر كامل باللوف األوؿ مث
اللوف الثاين وىكذا حىت زبرج الصورة بشكلها النهائي .
وىي تتميز بصورة جيدةجداً ( )Photo Quality Imageوتكلفتها غالية جداً وتستخدـ يف
الشركات الكبَتة .
Continue Installing and Configuring Printers
• Printer Interfaces
1. Hardware Interface
2. Interface Software
• Printer Supplies
)1. Printer media (what you print on
2. Printer consumables (what you print with).
• Options/Upgrades
)• Installing Printers(USB , local ,network

 Printer Interfaces ىي عبارة عن ؾبموعة من  SWو HWذبعل الطابعة قادرة على
اإلتصاؿ باغباسوب .
 Hardware Interface .1ىي عبارة عن اؼبنفذ الذي يتم من خاللو توصيل الطابعة باغباسوب
ففي لطابعات القديبة قبد عليها مفذ واحد  ,أما يف الطابعات اغبديثة قبد أف عليها عدة
 Interfaceوىي ( . )Network , Serial , USB , Parallelالرسم التايل يوضح منافذ
على طابعة حديثة -:
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Communication Types :
وىي الطرؽ اليت يبكن من خالؽبا أف نقوـ بتوصيل الطابعة باغباسوب وىي  8منافذ -:

1) Serial .
2) Parallel .
3) SCSI .
4) Universal Serial Bus (USB) .
5) Network .

6) IEEE 1394B .
7) Infrared .
8) Wireless .
 Interface Software .2يقوـ بًتصبة أوامر برامج اغباسوب ايل أوامر تفهمها الطابعة .
There are tow Factors to consider with interface Software :
1. The Page-Description language (PDL) .
2. The Driver Software.
 Page-Description language (PDL) .1ىي عملية تشفَت العمل اؼبراد طبعو من
اغباسوب اؼبرسل ايل الطابعة ويرسل ايل الطابعة يف شكل بيانات تفهمها الطابعة  ,وىذه ال ػ
( )PDLربتوي على لغتُت أو أف ىنالك لغتُت أساسيتُت للػ ( )PDLنبا -:
من شركة إتش يب
من شركة أدويب

 Print Control Languge (PCL) .
 Post Script .

 .2ىي عبارة عن وسيط بُت الطابعة ونظاـ التشغيل .
 Printer Supplies ومت تقسيمها ايل إثنُت -:
على ماذا ستطبع )1. Printer Media (Paper , Lables , Transparencies
)2. Printer Consumable (Ink , Toner
اؼبادة اليت ستطبع هبا
وللحفاظ على الطابعة لعمر طويل عند إنتهاء اغبرب قم بتغيَته حبرب جديد أصلي وليس تعبئة .
Printer media .1
 Paper oإختيار الورقة اليت ستطبع عليها – وىنالك ثالثة طرؽ ىي -:
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تركيبة الورقة 1. Composition :
)- Cotton (called rag stock.
- wood pulp (cheaper).
- combination of the two .
2. Basic Weight .
وزف الورقة
ظبك الورقة 3. caliper (or thickness) .
 lables oنوع ورؽ يستخدـ كملصقات .
 Transparencies oنوع ورؽ شفاؼ .
 Options/Upgrades وىي إمكانية تطوير الطابعة  ,ويبكن تطويرىا من عدة جوانب إذا
كانت تدعم التطوير وىي -:
1. Memory .
2. Hard drives.
3. Print server with a network card interface.
4. Trays and feeders.
5. Finishers.
6. Scanners, fax modems, and copiers.
 Installing Printers (USB , local ,network) عند تعريف طابعة  USBنقوـ
بتوصيلها بالكهرباء وفتحها دوف توصيلها باغباسوب .
نعمل على تثبيت الربنامج من أسطوانة التعريف على اغباسوب وأثناء التثبيت سيطلب منك
الربنامج توصيل الطابعة باغباسوب  .أثناء التثبيت سيطلب منك الربنامج طباعة ورقة إلختبار
الطابعة فإذا خرجت الورقة بطباعة جيدة فهذا يعٍت أف برنامج التعريف مت تثبيتو بصورة جيدة عدا
ذلك يعٍت أف ىنالك مشكلة .
ىذه اػبطوات ذبدىا أيضاً على الطابعات اليت ربتوي على منافذ الػ . FireWire
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